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เซีย่งไฮ้ ล่องซหี ูตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 2563  

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 13,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA806 : 02.25-07.25) 
วนัท่ี 2.     เซ่ียงไฮ ้(สนามบนินานาชาตผิูต่ง) – หมูบ่า้นโบราณเย่ียเหอ – ศนูยย์างพารา – หงัโจว – อิสระชอ้ปปิง้ HANGZHOU OUTLET  
วนัท่ี 3. หงัโจว – ลอ่งทะเลสาบซีห ู– หมูบ่า้นใบชาหลงจิ่ง – ศนูยผ์า้ไหม – เซ่ียงไฮ ้– หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์– ถนนศลิปะเทียนจ่ือฝาง 
วนัท่ี 4. อิสระเตม็วนั เซ่ียงไฮ ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้และบรกิารรถรบั-สง่) 
วนัท่ี 5. รา้นนวดเทา้+ยาบวัหิมะ – ตลาดเฉินหวงัเม่ียว – ศนูยห์ยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซ่ียงไฮ ้(สนามบิน

นานาชาตผิูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูมิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที ่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง)–หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ– ศูนย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET 

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยเท่ียวบนิท่ี CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พเีรียดทีเ่ดนิทางเดอืน เม.ย.-ต.ค.63  ไฟลท์บนิเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA806 03.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -280) เป็น
หมูบ่า้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ้ึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ  ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเยีย่เหอ เรียกอีกช่ือหนึ่งวา่เขตประวตัศิาสตรเ์ย่ียะเหอ ตัง้อยู่ท่ีเมืองเจียซิง มีพืน้ท่ี 9 ตารางเมตร 
ในถนนเตม็ไปดว้ยล าธารเสน้เลก็ๆ บา้นเรือนแบบราชวงศช์ิง อิสระใหท้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนยส์ินค้ายางพารา ใหท้่านไดช้มผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ท่ีนอน  เป็นตน้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากท่ีสดุแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสชั

อตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค  าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   
น าท่านสู ่HANGZHOU OUTLET สถานท่ีชอ้ปปิง้สดุฮิตของชาวหงัโจว ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปปิง้สนิคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วันที ่3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนยผ้์าไหม – 
เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกับวงรี มีเนือ้ท่ี 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหนึ่ง
ดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานท่ีส  าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานท่ีชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย
จดุส าคญัก็ไดแ้ก่ หนึ่งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทิวทศัน ์น าท่านลอ่งเรือผา่นชม สะพานขาดซึ่งเป็นท่ีมา
ของต านานเร่ือง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดช่ืนรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนีท่ี้ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเท่ียววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

 
น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจยีอู (ไร่ชาหลงจิง่) แหล่งผลิตใบชาเขียวท่ีขึน้ช่ือของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าว
กนัวา่ “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าท่านเย่ียมชม ศูนยผ้์าไหม ผลติภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพ่ือมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดนิทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นตา่งๆ ของภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเท่ียว เซ่ียงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูใิจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซ่ียงไฮ้
เป็นสญัลกัษณข์องจีนยคุใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั    
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศนูยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส  าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ี
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ   

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ย่านศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ย

บา้นทรงยโุรปสลบักบับา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบตดิดนิ หรือท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเตม็ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของท่ีระลึก และงานแสดงของศิลปินทัง้
ในและตา่งประเทศ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที ่4 อิสระเตม็วัน เซี่ยงไฮ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 เดนิทางสู ่สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนกุท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซ่ียงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเร่ืองใหมซ่ึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัท่ีเซ่ียงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งดึงดดูใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทูมอร์
โรวแ์ลนด ์อ่าวขมุสมบตัิดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนีย้ังแบ่งพืน้ท่ีส่วนหนึ่งส  าหรบั
เป็นเมืองดสินียห์รือดสินียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปปิ้ง รา้นอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยังมีโรงแรมท่ีพกั 2 
แห่งรวมทัง้“วชิชิ่งสตารป์ารก์“ (WISHING STAR PARK) บรเิวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ท่ี 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าตื่นตาเลา่เร่ืองเก่ียวกบั 12 นกัษัตร ดว้ยตวัละครของดสินีย ์ 

 
นอกจากนัน้เซ่ียงไฮ ้ดสินียแ์ลนดย์งัมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ของดิสนียแ์ลนดข์นาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่าท่ีวอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นท่ีอยู่ของเจา้หญิง
หลายองคอี์กดว้ย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนยแ์ละเครื่องเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ท่ีมี
เฉพาะท่ีเซ่ียงไฮเ้ท่านัน้ 

 
 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
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ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสูท่ี่พกั 
ทีพั่ก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่5 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเม่ียว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู ่ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ พรอ้มผอ่นคลายนวดฝ่าเทา้ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซ่ียงไฮมี้การผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัไดอ้ย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสนิคา้ราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปปิง้ตามอธัยาศยั   

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา 

 
 แวะชม อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเครื่องประดบัท่ีนิยมกนัอย่างแพรห่ลายเพราะเช่ือว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายได ้ให้

ท่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
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มกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของรา้นคา้มากมาย มีทัง้รา้นขายเสือ้ผา้แฟชั่น รา้นขายของท่ีระลึก รา้นอาหาร 
ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ช่ือดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถิ่น   

 
น าท่านเดินทางสู่  Starbucks Reserve Roastery  สาขาใหญ่ท่ีสดุในโลกของจีน อยู่บนอาคาร 2 ชัน้ พืน้ท่ีกว่า 2,700 
ตารางเมตร พรอ้มพนกังานกวา่ 400 คน ใหญ่กวา่สาขาปกตถิึง 300 เท่า มีบารจ์ิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลกท่ียาวถึง 88 ฟุต 
มีเครื่องดื่มมากกวา่ 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว มีเบเกอรี่ท่ีท  าสดๆใหม่ๆ มากกวา่ 80 ชนิดและ
พบกบัเทคโนโลยีท่ีทันสมยั เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเขา้กับโลกเสมือน) ส่องมือ
ถือไปตรงไหนก็จะมีขอ้มลูออกมา สรา้งความสนกุสนานใหก้บัลกูคา้ท่ีเขา้มาใชบ้รกิารอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนินานาชาตผู่ิตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  โดยเ ท่ียวบิน ท่ี CA805 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง)                            
หมายเหตุ : พเีรียดทีเ่ดนิทางเดอืน เม.ย.-ต.ค. 63  ไฟทบ์นิเปล่ียนเวลาเป็นดังนี้ CA805 23.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดนิทางถึงสนามบนิ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดภิาพ 
 

 

 

 

 



  8 เซ่ียงไฮ ้ลอ่งซีห ูตะลยุดสินียแ์ลนดส์ดุหรรษา  5 วนั 3 โดย สายการบนิแอรไ์ชน่า                         [GQ1PVG-CA003] 

 

 

เซี่ยงไฮ้ ล่องซีห ูตะลุยดิสนียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 17-21 ม.ค. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 07-11 ก.พ. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 21-25 ก.พ. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 06-10 มี.ค. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 13-17 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี  27-31 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 03-07 เม.ย. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 11-15 เม.ย.63       24,900.-  24,900.- 24,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 24-28 เม.ย.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี30 เม.ย.-04 พ.ค.63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 12-16 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทา่น/ทริป 

**เดก็เก็บทริปเทา่ผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.  คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุป๊ทา่นละ 1,500 บาท 

วีซา่แบบหมู่คณะ ส  าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรอืระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท  าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพ่ิม ท่านละ 

1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูยร์บัยื่น    

โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค ์ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรยี 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลยี   
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        กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจ้ง เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ย

ตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
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 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
คา่ธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนงัสอืเดินทางคนตา่งชาติในกรณีท่ีทางบรษิัทสามารถขอวีซา่ใหไ้ด้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
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- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั)  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

