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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 09 – 12 ม.ีค. 62 16,888.- 

วนัที� 23 – 26 ม.ีค. 62 16,888.- 

วนัที� 30 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 17,888.- 

วนัที� 06 – 09 เม.ย. 62  วนัหยดุจกัร ี 19,888.- 

 

เซี�ยงไฮ ้ไฉไล สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

        เร ิ�มตน้เพยีง  16,888.- 
  รายการทัวร ์+ ตั�วเครื�องบนิ 
 

 

• เต็มอิ�มจใุจกับ..สวนสนุกเซี�ยงไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้)  
• ชมหาดไวท่าน หาดในตํานานเจา้พอ่เซี�ยงไฮ ้และชอ้ปปิ9งตลาดรอ้ยปีเฉงิหวงัเมี�ยว 
• ชมศลิปะแนวสตรที อารท์ ณ ถนนศลิปะเทยีนจื�อฝาง 
• ลอ่งเรอืสมัผัสความงามแหง่ ทะเลสาบซหี ูตํานานแหง่นางพญางขูาว 
• ลิ9มรสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ เสี�ยวหลงเปา  
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วนัที� 12 – 15 เม.ย. 62  วนัหยดุสงกรานต ์ 24,888.- 

วนัที� 14 – 17 เม.ย. 62  วนัหยดุสงกรานต ์ 23,888.- 

วนัที� 27 – 30 เม.ย. 62 17,888.- 

วนัที� 01-04 พ.ค.62  วนัหยดุแรงงาน 17,888.- 

วนัที� 18-21 พ.ค.62  วนัหยดุวสิาขบชูา 18,888.- 

วนัที� 25-28 พ.ค.62 16,888.- 

วนัที� 08-11 ม.ิย.62 16,888.- 

วนัที�  22-25 ม.ิย.62 16,888.- 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ 

ราคานี?สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั?น! 
โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้ต่ง)  (03.40-08.40)– หมูบ่า้น
นํ ?าโบราณเยี�ยเหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – ผลติภณัฑย์างพารา – หงัโจว – ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 

01.00 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี
เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

03.40 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเซี�ยงไฮ ้โดยเที�ยวบนิที� CA806 (มอีาหารบรกิารบนเครื�อง) 
08.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซี�ยงไฮ ้ซ ึ�งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั 9งแต่ยุคสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮซ้ ึ�งขณะนั9นเป็น
เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ�น ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี�ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตั 9งอยู่รมิแม่นํ9าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ9าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซ(ีเก่า) กั 9นโดยแมนํ่9าหวงผู่ นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั9น นํา

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่
ตง)  (CA806/03.40-08.50) – หมู่บา้นนํ9าโบราณเยี�ยเหอ+
ลอ่งเรอืชมเมอืง – ผลติภัณฑย์างพารา – หังโจว – ถนนโบราณ
เหอฝั�งเจยี 

✈ 
 

�  �  
LIANG AN 

INTERNATIONAL 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา่4* 

2 หังโจว – สวนใบชาหลงจิ�ง – ล่องเรอืทะเลสาบซหีู – ศูนยผ์า้
ไหม – เซี�ยงไฮ ้– ถนนศลิปะเถี�ยนจื�อ �  �  �  

HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 เซี�ยงไฮ ้– อสิระเต็มวันเซี�ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) �  X X 
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 

ศูนยย์าสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวังเมี�ยว – ศูนยอ์ัญมณีหยก – 
หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– Starbucks Reserve Roastery- 
เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณ
ภมู)ิ (CA805/23.05 – 02.25) 

�  �  
�

✈  
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ท่านชม เมอืงโบราณเยี�ยเหอ เรยีกอกีชื�อหนึ�งว่าเขตประวัตศิาสตรเ์ยี�ยะเหอ ตั 9งอยู่ที�เมอืงเจยีซงิ มี
พื9นที� 9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยลําธารเสน้เล็กๆ บา้นเรอืนแบบรัชวงศช์งิ จากนั9นนําท่านแวะรา้น
สนิคา้ยางพารา ใหท้า่นไดช้มผลติภณัฑท์ี�ทํามาจากยางพารา 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว ซึ�งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึ�งมคีวามมั�งคั�งมากที�สุดแห่ง

หนึ�งเป็นแหล่งเภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะที�มชี ื�อเสยีงแห่งหนึ�งของประเทศจนี ซึ�งในอดตีมคํีา
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 
เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน จากนั9น ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ9ง ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 
รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจนีโบราณ มสี ิ9นคา้พื9นเมอืง และของที�ระลกึใหท้่านเลอืกซื9อไปเป็นของฝาก
ตามอธัยาศัย 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 2 หงัโจว – สวนใบชาหลงจิ�ง – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– ศนูยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม – เซี�ยงไฮ ้– 

ถนนศลิปะเถี�ยนจื[อ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 

 
 นําทา่นเขา้ชม หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจิ�ง) แหลง่ผลติใบชาเขยีวที�ข ึ9นชื�อของจนี ใหท้า่นไดช้มิ

ชาขึ9นชื�อ โดยกล่าวกันว่า “ดื�มชาหลงจิ�ง เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนั9น ทุกท่านล่อง
ทะเลสาบซหี ูเนื�องมาจากตั 9งอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมี
เนื9อที� 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ9าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร สามดา้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึ�งดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานที�สําคัญมากกว่า 30 แห่งและ
สถานที�ชมทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก ่หนึ�งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 
และสบิทวิทัศน ์นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึ�งเป็นที�มาของตํานานเรื�อง“นางพญางขูาว” และ
ชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ์9าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชื�นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี9ที�
ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเที�ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเซี�ยงไฮ ้ระหว่างทางนําท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ที�เมอืงแห่งไหม ถงเซยีง 

จากนั9นนําท่านชม ยา่นศลิปะถนนเทยีนจื�อฝาง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 
1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนี9เริ�มมชีื�อเสยีง ในปี ค.ศ. 1998 
เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรอืที�ปัจจุบันเรยีกว่า “แนวสตรที” ภายในเต็ม
ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที�ระลกึ  และงานแสดงของศลิปินทั 9งในและตา่งประเทศ  

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 3 เซี�ยงไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซี�ยงไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคา่เขา้ ) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 จากนั9นเดนิทางสส่วนสนุก Shanghai Disneyland สวนสนุกที�ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินีย์

แลนดเ์วอรช์ั�นเซี�ยงไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรื�องใหมซ่ ึ�งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับที�เซี�ยงไฮ ้พรั�ง
พรอ้มดว้ยสิ�งดงึดูดใจยิ�งใหญ่อลังการ เชน่ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์อ่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซ ีสวนแห่ง
จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นี9ยงัแบง่พื9นที�สว่นหนึ�งสําหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินยีท์าวน ์ซึ�ง
ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิ9ง รา้นอาหารและสิ�งบันเทงิ นอกจากนั9นยังมโีรงแรมที�พัก 2 แห่งรวมทั 9ง“วิ
ชชิ�งสตารป์ารก์“ (Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพที�สวยงามตามธรรมชาตบินเนื9อที� 2,440 
ไรแ่ละสวนโมเสก อนัน่าตื�นตาเลา่เรื�องเกี�ยวกบั 12 นักษัตร ดว้ยตัวละครของดสินยี ์นอกจากนั9นเซี�ยงไฮ ้
ดสินียแ์ลนดย์ังมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึ�งเป็นสัญลักษณ์ของดสินีย์
แลนดข์นาดใหญท่ี�สดุและสงูที�สดุเท่าที�วอลตด์สินียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนี9จะเป็นที�อยูข่องเจา้
หญงิหลายองค์อกีดว้ย เล่นเครื�องเล่นคลาสสคิของดสินียแ์ละเครื�องเล่นพเิศษ TRON Lightcycle 
Power Run! ที�มเีฉพาะที�เซี�ยงไฮเ้ทา่นั9น 
***อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัและอาหารคํ�าตามอธัยาศยั *** 

คํ�า  สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่ ี�พกั  
   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว – ศนูยอ์ญัมณีหยก – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์-

STARBUCK RESERVE ROASTERY– เซี�ยงไฮ ้(สนามบนิเซี�ยงไฮผู้่ตง) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (23.20-02.25) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั9นเขา้ชม รา้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจําบา้นที�มี

ชื�อเสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อตามอธัยาศยั  จากนั9นนําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงัเมี�ยว หรอืที�เรยีก
กันว่า วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตั 9งอยู่ใจกลางเมอืงเก่า ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหาร
พื9นเมอืงที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว 
ซึ�งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที�มชี ื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9งตามอธัยาศัย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

จากนั9นเยี�ยมชม ศนูยห์ยก อญัมณีลํ9าคา่ เครื�องประดับที�นยิมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส ่แลว้จะ
ชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื9อ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที�มคีุณภาพและ
มชีื�อเสยีงของประเทศจนี จากนั9น นําท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั 9งอยูบ่นฝั�งตะวันตกของแมนํ่9าหวงผู่มี
ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอื
เป็นสญัลักษณ์ที�โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮ ้อกีทั 9งถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญ 
แห่งหนึ�งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทั 9งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 
เป็นที�ตั 9งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ จากนั9นนําท่านนั�ง รถไฟ
อโุมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มนํ่9าหวังผู ่ซ ึ�งเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื9นแมนํ่9า 9 เมตร ยาว 646.7 
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เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ นําท่านเดนิทางไปยัง Starbucks Reserve 
Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�
เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หมห่มาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�ผา่นมานี9 สาขานี9นอกจากความยิ�งใหญ่อลังการ
แลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึ9นแท่นเป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลก
ของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและ
เครื�องดื�มตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั 9งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะสาขานี9แหง่เดยีวเทา่นั9น 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.05 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเที�ยวบนิที� CA805 (มอีาหารบรกิารบนเครื�อง) 
02.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ..... 

 

 

 
โปรแกรม : เซี�ยงไฮ ้ไฉไล สวนสนกุ ดสินยีแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1PVG-CA003) 
 
โปรแกรม : เซี�ยงไฮ ้ไฉไล สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ั[ว 
ทา่นละ 

วนัที� 09 – 12 ม.ีค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที� 23 – 26 ม.ีค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที� 30 ม.ีค.– 02 เม.ย.62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.- 

วนัที� 06 – 09 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,588.- 10,988.- 

วนัที� 12 – 15 เม.ย. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 3,988.- 11,488.- 

วนัที� 14 – 17 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 3,988.- 10,488.- 

วนัที� 27 – 30 เม.ย. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.- 

วนัที� 01-04 พ.ค.62  17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.- 

วนัที� 18-21 พ.ค.62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,588.- 9,988.- 

วนัที� 25-28 พ.ค.62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที� 08-11 ม.ิย.62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

วนัที� 22-25 ม.ิย.62  16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.- 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,888.- 
ราคานี?รวมรายการทวัร ์ต ั[วเครื�องบนิ  

 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั 9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ9นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิwในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 9ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั 9งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึ9นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที�มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิw เก็บคา้ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ั 9งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั9นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมหีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ9นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี?รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 9นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื9อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี9ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี9ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ9ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ9าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินํ9าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนี แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
6. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
    **กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิwที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี9 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ9นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ9นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิwและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น 
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4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี9เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั 9งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี9อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี9คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ9น บรษัิทฯ สงวนสทิธิwที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั9นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิwในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 9งสิ9นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 9งสิ9น แตท่ั 9งนี9ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิwการจัดหานี9โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิw ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ9นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 9ง มเิชน่นั9น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 9งสิ9น 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี9 ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ9ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั9นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั9นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิwของสถานทตู และบางครั 9งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั9น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม 100 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ9ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล 
 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี? 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ9นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ9ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ9น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ9ามนัขึ9นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิwเกบ็คา่ภาษีนํ9ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี?** 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั?งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีาร
โทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 
รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ั?งนี?เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี?  (โปรดทาํตามระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั) 
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