


MICHELIN IN SHANGHAI 24 - 28 กรกฎาคม 2563
(5 วัน 3 คืน)

เมืองมหานครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่

1

2

3

4

5

รายการ อาหาร

เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เดินทางสูมหานครเซี่ยงไฮ – วัดจิ้งอัน – ราน Xin Rong Ji – 
ถนนคนเดินหนานจิง – ราน Amazing Chinese Cuisine

สวนอวี้หยวน และ อวี้หยวนบารซาร – ราน Yong Fu – Star-
bucks Reserve Roastery – ราน Jin Xuan – The Bund  

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – รับประทานอาหารกลางวัน 
– หาง Joy City Mall – รับประทานอาหารเย็น

วัดหลงหัว –  ราน Lao Zheng Xing – La Vallée Village 
Outlet – เดินทางกลับสูประเทศไทย

วันที่ 1 : วันศุกรที่ 24 กรกฎคม 2563

วันที่ 2 : วันเสารที่ 25 กรกฎคม 2563
วัดจิ้งอัน – ราน Xin Rong Ji – ถนนคนเดินหนานจิง – ราน Amazing Chinese Cuisine

00:30 คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 สวนผูโดยสารขาออก สายการบิน Air China โดยจะมีเจาหนาที่
 จาก TeC คอยอำนวยความสะดวกพรอมมอบเอกสารตนทาง, ใบ Immigration, ปาย tag กระเปา, ปากกา,  
 ทิชชูเปยก และ Program Booklet สำหรับทุกทาน

02:25 ออกเดินทางสู มหานครเซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน Air China เท่ียวบินท่ี CA806

07:25  เดิินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
 มหานครเซี่ยงไฮเปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเทากับ  
 มณฑล แมพื้นที่จะอยูในมณฑลเจอเจียง แตขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง ตั้งอยูบนชายผั่งทะเลทางตะวันตก   
 ของมหาสมุทรแปซิฟก โดยมีแมน้ำหวงผูเปนแมน้ำสายหลักและเปนแหลงน้ำสำคัญไหลผานใจกลางเมืองเปน  
 ระยะทาง 80 กิโลเมตร ทำใหเซี่ยงไฮเปนเมืองสำคัญที่มีเครือขายเสนทางคมนาคมที่สะดวกและเปนเมือง  
 ศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของภูมิภาค ทั้งทางดานการคา, เศรษฐกิจ, การเงิน, การลงทุน,   
 การทองเที่ยว รวมถึงดานแฟชั่นดวย มหานครเซี่ยงไฮถือวาเปนสัญลักษณของความกาวหนา และทันสมัย  
 ของประเทศจีน อีกท้ังยังเปนเมืองท่ีมีการผสมผสานทางดานวัฒนธรรมท้ังของจีนและตะวันตกไดอยางกลมกลืน 

08:30 เดินทางออกจาก ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซี่ยงไฮ

09:30 เยี่ยมชม วัดจิ้งอัน (Jing’an Temple) วัดเกาแกของเมืองเซี่ยงไฮ มีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 800 ป  
 และเปนวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองเซี่ยงไฮ สถาปตยกรรมของอาคารตางๆ ภายในวัดยังมีความสวยงามเกาแก  
 และสะทอนใหเห็นถึงฝมืออันประณีตในการกอสรางของชางฝมือในอดีต และส่ิงท่ีพลาดไมไดสำหรับการมาเยือน  
 ของนักทองเท่ียว น่ันก็คือ การโยนเหรียญใหเขาไปในเจดียธูป และการแตะหยกขนาดใหญท่ีมีลักษณะเหมือนหิน  
  ซึ่งมีชื่อวา Lucky Jade Stone เชื่อวา หากแตะแลวจะถือวาตนเองโชคดี และสมหวัง 

= Breakfast  = Lunch        = Dinner



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

11:30  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานซินหยงจ ี้ (Xin Rong Ji) รานอาหารระดับมิชลินสตารแหงนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง  
 ความสดใหมของวัตถุดิบ ท่ีสงตรงมาจากภาคตะวันออกของประเทศ และภายในรานถูกตกแตงดวยของโบราณ  
 และภาพวาดเกาแกจากสถาปนิก I.M.Pei  สวยงามเปนอยางมาก

14:30 เดินชม ถนนคนเดินหนานจิง แหลงชอปปงชั้นนำของเซี่ยงไฮ ที่มีความยาว 5.5 กิโลเมตร เริ่มตนจากทาง  
 ตะวันออกของ The Bund และส้ินสุดทางตะวันตกท่ีทางแยก ของวัดจิงอัน เปนถนนชอปปงสายสำคัญของ  
 เซ่ียงไฮจีนและ เปนหนึ่งในถนนชอปปงที่คึกคักที่สุดในโลกพรอมกับ Bukit Bintang ถนนนี้ตั้งชื่อตามเมือง  
 หนานจิงซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู ซ่ึงอยูใกลเคียงกับเซ่ียงไฮ

17:00 ดืม่ด่ำไปกับอาหารเย็น ณ ราน Amazing Chinese Cuisine รานอาหารระดับมิชลินสตารแหงน้ี    
 ขึ้นชื่อในเรื่องอาหารประเภท Chao Zhou ระดับสูง เนนการปรุงสรรอาหารตามฤดูกาลตาง ๆ 

20:00   เขาพักผอน ณ โรงแรม

24 - 28 กรกฎาคม 2563



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

09:00  เท่ียวชมธรรมชาติ ณ สวนอว้ีหยวนและอว้ีหยวนบารซา (Yuyuan Garden & Bazaar) มีประวัติศาสตรยาวนาน  
 กวา 400 ป เปนสวนที่ขาราชการชั้นผูใหญทานหนึ่งสรางขึ้นเพื่อใหคุณพอใชชีวิตในบั้นปลายอยางสงบสุข  
 สวนแหงนี้มีเนื้อที่ 2 เฮกตาร ประกอบดวยสิ่งปลูกสรางตาง ๆ กวา 20 หลัง และมีภูเขาจำลองที่ทำขึ้นดวยหิน  
 สีเหลือง ความสูง 14 เมตร นับเปนภูเขาจำลองเกาแกที่สรางไดละเอียดประณีตและมีขนาดใหญที่สุดในเขต  
 ตอนใตแมน้ำแยงซีสวนแหงนี้แบงเปนสองสวนคือ สวนชั้นนอกและสวนชั้นใน ชั้นนอกจะเปนแหลงชอปปงที่เต็ม  
 ไปดวยรานคาที่ตกแตงแบบเกงจีน ทั้งรานอาหาร รานขนม โรงน้ำชา รานขายของที่ระลึกที่เปนงานฝมือของ  
 คนจีน เคร่ืองสำอาง เส้ือผา ราน H&M และ Starbucks สำหรับผูท่ีรักในการชอปปง ท่ีแหงน้ีถือไดวาถูกใจขาชอป  
 อยางแนนอน และสวนช้ันในจะถูกลอมรอบดวยกำแพงมังกร บรรยากาศภายใน เงียบสงบ  รมร่ืน และเต็มไปดวย   
 ตนไมอายุนับรอยป มีสะพานไม สระน้ำ สวนไผ ส่ิงปลูกสรางและสถาปตยกรรมจีนมากมาย และจะมีจุดพักให  
 นักทองเท่ียวพักเปนระยะ ๆ

15:00 ชิมกาแฟสูตรเฉพาะ ณ Starbucks Reserve Roastery เปนสาขาพิเศษของสตารบัคส เนนเจาะกลุมคอกาแฟ  
 ดวยผลิตภัณฑคุณภาพสูงและการชงกาแฟดวยวิธีพิเศษ เปดสาขาแรกท่ีซีแอทเทิล-บานเกิดของสตารบัคส  
 สาขาท่ีเซ่ียงไฮน้ีเปนสาขาท่ีสองของโลก ต้ังอยูท่ีถนนเวสตนานกิง ในเซ่ียงไฮ มีเน้ือท่ีถึง 2,787 ตร.ม. มีตกแตง  
 อยางยิ่งใหญตระการตา ดานบนของรานตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมด จำนวน  
 10,000 แผน และที่ตั้งตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ชั้น ประดับ  
    ประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซ่ึงบอกเลาเร่ืองราวความเปนมาของสตารบัคส  
 กาแฟท่ีค่ัวในถังทองเหลืองน้ีจะถูกสงผานไปตามทอทองเหลืองดานบน ซ่ึงจะทำใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี

12:30   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานหยงฟู (Yong Fu) รานอาหารจีนระดับมิชลินสตารที่เชฟใชวัตถุดิบ  
 ตามฤดูกาลคุณภาพสูงมารังสรรคเปนอาหารตนตำรับ โดยมีจุดเดนอยูที่เอกลักษณทองถิ่นแบบ 
 “หนิงโป” (Ningbo)

วันที่ 3 : วันอาทิตยที่ 26 กรกฎคม 2563
สวนอวี้หยวน และ อวี้หยวนบารซาร – ราน Yong Fu – Starbucks Reserve Roastery – ราน Jin Xuan – 
The Bund  

24 - 28 กรกฎาคม 2563



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

20:00 เที่ยวชม The Bund หรือ Waitan เปนพื้นที่ริมน้ำในใจกลางเมืองเซี่ยงไฮพื้นที่ตั้งอยูบนสวนของถนนจงซาน  
 พ้ืนท่ีริมแมน้ำประดับไปดวยตึกระฟาและสถาปตยกรรมสไตล “นิยมสรรผสาน” (Eclecticism) ซ่ึงเปนอารยธรรม  
 จากสมัยอาณานิคมที่ยังหลงเหลือไว ทอดเรียงยาวเลียบเคียงไปตามแมน้ำหวงผูในเขตตะวันออกของเขต  
 หวงผูกวา 1.5 กิโลเมตร โดยตั้งแตป ค.ศ. 1860 – 1930 บริเวณนี้เปนทาเรือที่มีความสำคัญสงใหเซี่ยงไฮ  
 กลายเปนจุดศูนยกลางของเศรษฐกิจและเกิดการลงทุนจากตางชาติ  จนมาถึงปจจุบันยังเปนท่ีต้ังของสถาบัน  
 ทางการเงิน และบริษัทการคาขายที่สำคัญของเซี่ยงไฮ

17:30 รับประทานอาหารเย็น ณ รานจินซวน (Jin Xuan) เปนรานอาหารระดับมิชลินสตารสุดหรูหราที่อยูบนชั้น 
 ดาดฟาของโรงแรม ซึ่งสามารถดื่มด่ำไปกับอาหารรสเลิศที่ปรุงสรรโดยเชฟอยางพิถีพิถันพรอมกับการชมวิว  
 ของแมน้ำหวงผูไดอยางรอบดาน

21:30   เขาพักผอน ณ โรงแรม

24 - 28 กรกฎาคม 2563



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

09:00   เยี่ยมชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (Zhu Jia Jiao) หรือเปนที่รูจักกันดีวา เวนิซตะวันออกแหงเมืองเซี่ยงไฮ   
 เปนเมืองท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานมากกวา 1,700 ป เมืองโบราณแหงน้ีเปนเมืองโบราณท่ีถูกอนุรักษอยางดี  
 จุดเดนของเมืองโบราณแหงนี้คือพื้นที่ดานในมีแมน้ำหลากหลายสายเชื่อมโยงไปยังพื้นที่โดยรอบ ทำใหมี  
 บรรยากาศท่ีสวยงามและรมร่ืนตลอดทาง ท้ังสามารถเย่ียมชมแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจหลายแหง เชน   
 สะพานฝางเชิง สะพานหิน สวนเขอซื่อ วัดหยวนจิน รานขายยาจีนโบราณ Tong Tian He ไปรษณียเกาสมัย  
 ราชวงศชิง (Great Qing Post office) วัดเทพเฉิงหวง (City God Temple) และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมาย

13:00   รับประทานอาหารกลางวัน

18:00   รับประทานอาหารเย็น

21:30   เขาพักผอน ณ โรงแรม

วันที่ 4 : วันจันทรที่ 27 กรกฎคม 2563
เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว – รับประทานอาหารกลางวัน – หาง Joy City Mall – รับประทานอาหารเย็น 

15:30  เย่ียมชม หาง Joy City Mall เปนหางสรรพสินคาสุดย่ิงใหญอันดับตนๆของเซ่ียงไฮ มีชิงชาสวรรคต้ังตระหงาน  
 เปนสัญลักษณของหางแหงนี้ ภายในมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ ไมวาจะเปนพื้นที่สำหรับทำ work shop  
 ราน DIY รวมไปถึงรานคาแบรนดจีนที่รูจักไปทั่วโลก เชน Xiaomi, Little Red Book, Luckin Coffee เปนตน

24 - 28 กรกฎาคม 2563



(5 วัน 3 คืน)
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12:30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน หลาวเจิงซิน (Lao Zheng Xing) การันตีความเปนเลิศดานอาหาร   
 จากมิชลิน รานอาหารเกาแกที่สุดในเซี่ยงไฮ เปดตั้งแตป 1862 เนนขายอาหารสไตลเซี่ยงไฮที่แยกประเภท  
 ออกมาจากอาหารสไตลเจอเจียงที่เปน 1 ใน 8 ประเภทใหญของอาหารจีน และอาหารยอดนิยมที่ตองลิ้มลอง  
 ก็คือกุงแมน้ำทอดกรอบ ปลิงทะเลน้ำแดง และปูนึ่ง 

09:00 เย่ียมชม วัดหลงหัว (Longhua Temple) เปนวัดท่ีเกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดของเซ่ียงไฮ เต็มไปดวยประวัติศาสตร   
 ท่ียาวนานกวา 1,700 ป ในยุคสมัยสามกก ไดรับความเสียหายหลายคร้ังจากสงครามแตมีการบูรณะในชวงสมัย  
 ของพระจักรพรรดิถงจ้ือและพระจักรพรรดิกวังซว่ีแหงราชวงศชิง ปจจุบันถือวาเปนวัดคูบานคูเมืองของเซ่ียงไฮ  
 เปนสถานท่ีสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอยูจนถึงทุกวันน้ี ภายในวัดมีวิหารท้ังหมดเจ็ดหลังรายลอมดวย  
 พระพุทธรูปสีทองถึง 500 องค แตละหลังจะมีพระพุทธรูปและรูปปนเทพผูพิทักษใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพร 

16:00 ชอปปงและเพลิดเพลินที่ La Vallée Village Outlet แหลงรวมสินคาแบรนดเนมยอดนิยมตาง ๆ โดยจำหนาย  
 ในราคาถูกกวาราคาปกติอยางนอย 30 เปอรเซ็นต และชวงโปรโมช่ันพิเศษตามฤดูกาลตาง ๆ ท่ีจัดโปรลดราคา  
 ไปถึง 70 เปอรเซ็นตหรือมากกวานั้น ทำใหเปนสถานที่ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากจากนักทองเที่ยว  
 ที่ชื่นชอบการชอปปงสินคาแบรนดเนม และนอกจากจะไดซื้อสินคาในราคาถูกแลว ยังสามารถดื่มด่ำไปกับ  
 บรรยากาศรอบตัวดวยการตกแตงสไตลยุโรป  

วันที่ 5 : วันอังคารที่ 28 กรกฎคม 2563
วัดหลงหัว –  ราน Lao Zheng Xing – La Vallée Village Outlet – เดินทางกลับสูประเทศไทย 

24 - 28 กรกฎาคม 2563



SHANGHAI
THE MUST-TRY MICHELIN IN

สายการบิน:   Air China
ระยะเวลา:   5 วัน 3 คืน
ม้ืออาหาร:   11 ม้ือ
ม้ือ Michelin Star: 5 ราน

ทองเท่ียว Highlights: 9 สถานท่ี
ท่ีพัก:    โรงแรม 4-5 ดาว
ราคา:   99,900 บาท (VAT Included)
เดินทาง:   24 - 28 กรกฎาคม 2563

Xin Rong Ji มิชลิน 2 ดาว

Yong Fu  มิชลิน 1 ดาว Jin Xuan มิชลิน 1 ดาว

Amazing Chinese Cuisine 
(Changning) มิชลิน 1 ดาว

Lao Zheng Xing (Huangpu) 
มิชลิน 1 ดาว



RESTAURANT BACKGROUND STORY

ไดรับรางวัลมิชลิน 2 ดาว 2020

รานอาหารระดับมิชลินสตารแหงนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง อาหารประเภท Chao Zhou ระดับสูง 
เนนการปรุงรสอาหารตามฤดูกาลตางๆ

Amazing Chinese Cuisine

ไดรับรางวัลมิชลิน 1 ดาว 2020

ไดรับรางวัลมิชลิน 1 ดาว 2020

รานอาหารท่ีเชฟใชวัตถุดิบตามฤดูกาลคุณภาพสูงมารังสรรคเปนอาหารตนตำรับ โดยมีจุดเดนอยูท่ีเอกลักษณ 
ทองถิ่นแบบ “หนิงโป” (Ningbo) คุณจะไดลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม ที่สงตรงมาจาก โจวซาน (Zhousan) 
ถูกปรุงสรรกับเครื่องเทศชั้นดี ออกมาเปนอาหารเลิศรสใหคุณไดลองชิม

เปดใหบริการเมื่อป 1995 ตั้งอยูที่ ถนน Xin Yuan ทางตอนใต  รานอาหารแหงนี้มีทั้งอาหาร ไทโจว  
(Taizhou) และกวางโจว (Guangzhou) ขึ้นชื่อในเรื่องความสดใหมของวัตถุดิบ ที่สงตรงมาจาก ภาคตะวัน
ออกของประเทศ และภายในรานถูกตกแตงดวยของโบราณและภาพวาดเกาแกจากสถาปนิก I.M.Pei  อาหารข้ึน
ช่ือท่ีคุณตองลองชิมเม่ือมาเยือนรานน้ี น่ันก็คือ  กุงน่ึง หรือ กุงยาง และงูผัดเกลือ

Yong Fu

Xin Rong Ji 

ไดรับรางวัลมิชลิน 2 ดาว 2017 /1 ดาว 2020

รานอาหารสุดหรูหรา ที่ตั้งอยูบนชั้น 53 ของโรงแรม The Ritz-Carlton ในเขตผูตง มหานครเซี่ยงไฮที่ไดรับ 
รางวัลความอรอยจากมิชลินในป 2020 คุณจะไดลิ้มรสอาหารตนตำหรับกวางตุงแทๆ จากการปรุงสรรค 
โดยสุดยอดฝมือเซฟ พรอมกับดื่มด่ำไปกับบรรยากาศการชมวิวของแมน้ำหวงผูไดอยางรอบดาน

Jin Xuan 

ไดรับรางวัลมิชลิน 1 ดาว 2018 / 2020

การันตีความเปนเลิศดานอาหารจากมิชลิน รานอาหารเกาแกที่สุดในเซี่ยงไฮ เปดบริการตั้งแต
ป 1862 ในสมัยราชวงศชิง เนนขายอาหารสไตลเซี่ยงไฮที่แยกประเภทออกมาจากอาหาร สไตลเจอเจียงที่เปน 
1 ใน 8 ประเภทใหญของอาหารจีน และอาหารยอดนิยม ก็คือ กุงแมน้ำทอดกรอบ, ปลิงทะเลน้ำแดง และปูน่ึง

Lao Zheng Xing 



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

19:00 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติซางไหผูตง มหานครเซี่ยงไฮ  
21:40 เดินทางออกจากมหานครเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA805
01:20 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

คาบริการ 

ลูกคาทานละ        99,900 บาท (รวม VAT7%)
กรณีมีความประสงคนั่งชั้นธุรกิจ       มีคาใชจายเพิ่มเติม 
กรณีมีความประสงคตองการพักหองเดี่ยว    เพิ่ม ทานละ 3,500    บาท
กรณีมี VISA         ลด   ทานละ 2,000   บาท

คาบริการนี้รวม

1.      คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน, วันและเวลาที่กำหนด   
          โดยสัมภาระมีน้ำหนักไมเกินทานละ 23 กิโลกรัม
2.      คาบริการนำทองเที่ยวโดยไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, ผูประสานงานจาก TeC คอยใหความรู          
          ประสานงานและดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง (ไมมีการเรียกเก็บทิป ขึ้นอยูกับความพึงพอใจ    
          ของทานเทานั้น)
3.      บริการรถรับ-สง ตามตารางการเดินทางตลอดทริป, คาเขาชมสถานที่ตางๆ และ อาหารกลางวัน 4 มื้อ /       
          อาหารเย็น 3 มื้อ
4.      คาที่พัก ระดับ 4 – 5 ดาว หอง Twin Room (หองละ 2 ทาน) พรอมอาหารเชา
5.      คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาจีน แบบปกติ เขา - ออก 1 คร้ัง 
6.      คาประกันอุบัติเหตุคุมครองสูงสุด ทานละ 2,000,000 บาท เปนไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.      คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

คาบริการนี้ไมรวม

1.      คาน้ำหนักของกระเปาเดินทางที่เกินกวาสายการบินกำหนด  
2.      คาใชจายสวนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ คาอาหารนอกเหนือจากตารางโปรแกรม 

24 - 28 กรกฎาคม 2563



(5 วัน 3 คืน)
MICHELIN IN SHANGHAI

หมายเหตุ

1.  การเดินทางในครั้งนี้ตองมีผูเขารวมขั้นต่ำ 20 ทานขึ้นไป หากไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทฯ    
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง โดยแจงใหทราบลวงหนา
2.  ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม จากการผกผันของคาน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบิน   
 ที่อาจเกิดขึ้นไดในภายหลัง 
3. หลังจากไดทำการชำระเงินเขามาแลว ทางบริษัทฯ ขอสวงนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เอกสารการยื่นขอVISA ประเทศจีน

1. หนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือสำหรับการเดินทางอยางนอย 6 เดือน 
2. รูปถายสีพื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถายปจจุบันไมเกิน 6 เดือน หนาตรง เสื้อสีเขม    
 ไมใสแวนดำหรือแวนสายตาและเครื่องประดับ ควรเปนรูปจากการปริ้นทดวยกระดาษโฟโต)
3. แบบฟอรมยื่นขอ VISA ประเทศจีน โดยมีขอมูลภายในเปนภาษาอังกฤษ (พิมพใหญ) ครบถวนสมบูรณ
4. ในกรณีที่มีความประสงคขอ VISA แบบเขา – ออก 2 ครั้ง  มีคาบริการเพิ่ม     600  บาท
 หากมีความประสงคตองการทำ VISA ดวน   มีคาบริการเพิ่ม   1,300  บาท

1. หามยิ้ม หามเห็นฟน
2. ตองเห็นหูเต็มใบ
3. พื้นหลังขาวเทานั้น
4. หามเสื้อสีขาวหรือสีออน
5. ขนาด 48 x 33 มิลลิเมตร
    (สูง x กวาง) จำนวน 2 รูป
6. หามใสแวนสีดำ
7. คนมุสลิมเปดเห็นใบหนา
8. หามใสหมวก
9. หามใสเครื่องประดับ
     ยางรัดผม ที่ติดผม
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02-115-8124, 098-284-5171

Info@tec.work

@tecworldLINE

CONTACT

ThailandEBusinessCentre


