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เซีย่งไฮ ้หรรษา สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์

6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 21,900.- 

 

 
 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูสวนงามดั่งตอ้งมนต ์

 ไหวพ้ระใหญห่ลงิซาน... ชมพทุธศลิป์ศาลาฝานกง  
 ชมหาดไวท่าน หาดในต านาน เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้และชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ 
 เชค็อนิ Starbucks Reserve Roastery  สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพูันปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี 
 เต็มอิม่จใุจ กบัสวนสนุก เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1PVG-XJ001 SHANGHAI 6D4N DEC18-XJ-W07 

   ก าหนดการเดนิทาง  

24 – 29 ก.ค. 61 23,900.- 

07 – 12 ส.ค. 61 23,900.- 

12 – 17 ต.ค.61 24,900.- 

18 – 23 ต.ค. 61 21,900.- 

06 – 11 ธ.ค. 61 22,900.- 

 

รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วนัท าการ 1,500 บาท 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ + คนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง ประตู  2 – 4 เคาน์เตอร ์ 3 สายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ

ทกุทา่น 

วนัที ่2 เซี่ยงไฮ ้– หงัโจว – ผลติภณัฑย์างพารา – ล่องเรอืทะเลสาบซหีู – หมู่บา้นใบชาหลงจิง่ – 

ถนนโบราณซง่เหอฝั่งเจยี 

00.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่XJ760 

05.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.
220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีง
ชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนิดอนเมอืง x x ✈ 
 

 

2 
เซีย่งไฮ ้- หังโจว – ผลติภณัฑย์างพารา – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู
– หมูบ่า้นใบชาหลงจิง่ – ถนนโบราณซง่เหอฝ่ังเจยี 🍽 🍽 🍽 

HANGZHOU BEST 
WESTERN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

3 
หังโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม - อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน – ศาลา
ฝานกง – ศนูยเ์พาะเลีย้งไขม่กุ 🍽 🍽 🍽 

WUXI INTERNATIONAL 
HOTEL  หรอืเทยีบเทา 4* 

4 อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– อสิระ เซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์ 🍽 x x 
EXPRESS BY HOLIDAY 
INN SHANGHAI  หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

5 

ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– 

ศนูยอ์ญัมณีหยก – ถนนนานกงิ – Shanghai Starbucks 
Reserve Roastery  

🍽 🍽 🍽 

SHANGHAI XINYUE 
ROYAL HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 4* 

6 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพ ✈    
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นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแมน่ ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื 
เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กัน้โดยแมน่ ้าหวงผู ่น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้  ณ ภตัตาคารบรเิวณใกลส้นามบนิ 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่ง

หนึง่เป็นแหล่งเภสชัอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 

เพลดิเพลนิกบัทวิทัศน์อนังดงามสองฟากถนน เมอืงหังโจว เคยไดรั้บการจัดอนัดับว่าเป็นเมอืงทีน่่าอยู่

ล าดับตน้ๆ ของเมืองจีน ในปัจจุบันนอกจากขึน้ชือ่เรื่องชาหลงจิง่  แลว้  เมืองหังโจว ยังเป็นที่ตัง้

ส านักงานใหญข่อง อาลบีาบา เจา้พอ่ธรุกจิ อคีอมเมอรซ์ ยกัษ์ใหญข่องโลก อกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ...ไกข่อทาน+หมตูงโพ 

บา่ย  น าทุกท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของ
เมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงรี มเีนื้อที ่5.66 
ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 
1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอกีหนึง่ดา้นเป็น
เมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 แห่ง
และสถานทีช่มทวิทัศน์มากกวา่ 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก ่
หนึง่ภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ น า
ท่านล่องเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นที่มาของต านานเรือ่ง
“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึ 

ซงึ โคมไฟ 3 ดวงนี้ ยังถูกน าไปเป็นภาพประกอบธนบัตรของจีนอีกดว้ย ตลอดจนชมธรรมชาตอิัน
งดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ทีไ่ดรั้บสมญานามจากนักท่องเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร ์ใน
การประชมุ G20  เมือ่ปี 2016 ทะเลสาบซหีูยังเป็นทีรั่บรองของเหล่าผูน้ าจากทัง้ 20 ประเทศอกีดว้ย 
จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่าหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นได ้
ชมิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั”ชาหลงจิง่ ถอืเป็น 1 ใน 

4 ยอดใบชาของโลก ควบคูก่บัชาอสัสมั ชาซลีอน และชาเขยีวญีปุ่่ น  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบราณเหอฝั่งเจยี เป็นถนนสายหนึ่งทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีม้คีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจบุนัยัง

คงไวซ้ ึง่สภาพดัง้เดมิของสิง่ปลูกสรา้งโบราณส่วนหนึง่แลว้ บา้นเรอืนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่

ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุหลงัคาสคีราม อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พืน้เมอืง ของทีร่ะลกึและของ

เลน่มากมาย 

  พกัที ่HANGZHOU LIANG AN หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 หงัโจว – ผลติภณัฑผ์า้ไหม – อู๋ซี – พระใหญ่หลงิซาน – ศาลาฝานกง – ศูนยผ์ลติภณัฑ์

ไขม่กุ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม ศูนยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม สนิคา้ขึน้ชือ่ ณ เมืองถงเซยีง ในอดีตผา้ไหม เป็นสนิคา้

เศรษฐกจิทีส่ าคัญของจนี อกีทัง้เป็นหนึง่ในปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิเสน้ทางสายไหมทีเ่ปรยีบเสมอืนเสน้ทาง

สายส าคัญของกาแลกเปลี่ยอารยธรรมของทัง้ฝ่ังตะวันตกและโลกฝ่ังตะวันออก ใหท้่านเลือกชม

ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้

ทัง้ ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของ

ฝาก  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร…เมนพูเิศษ...ซีโ่ครงหมอููซ๋ ี
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บา่ย  น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซ ึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิมชีือ่
ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมือ่สองพันปีก่อนมกีารผลติดบีุกในเมอืงนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูกขุดเจาะจนหมดสิน้ 
แต่บังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไมส่งบ หากปราศจาก

อาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสุข” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่

ว่าอู๋ซ ี แปลว่าไม่มตีะกั่ว  น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระ
ใหญ่หลงิซาน นมัสการ พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ
(พระพุทธเจา้ปางประสูติ)  จากนั้นน่ังรถกอล์ฟ สู่

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรูป
ปางหา้มญาต ิลักษณะพระพักตรส์ง่างาม  เชญิท่าน
ไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเขา้ชม 
ศาลาฝานกง เป็นสว่นหนึง่ของวัดพระใหญ่หลงิซาน 
ภายในมกีารประดับประดาศลิปะแบบพุทธไวม้ากมาย 
อกีทัง้การแสดงแสงส ีภาพเขยีน เมือ่ท่านไดเ้ขา้ไป
แลว้ จะเปรียบเสมือนอยุ่ในสรวง สรรค์ชัน้ดุสติเลย
ทีเดียว จากนั้นน าท่าน แวะ ชมศูนย์เพาะเลี้ยง
ไข่มุกอู๋ซี ไข่มุกเมืองอู๋ซเีป็น ไข่มุกที่ข ึน้ชื่ออันดับ

ตน้ๆ ของจนี ดว้ยตัวเมอืงอูซ๋ตีัง้อยูใ่กลเ้คยีงกบัทะเลสาบไท่ห ูทีม่แีหล่งน ้าอันอดุมสมบรูณ์ หอยไขม่กุ
น ้าจดืทีเ่พาะเลีย้งทีม่ ีไดใ้หไ้ขม่กุทีม่คีุณภาพเป็นทีย่อมรับในระดับสากล ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมครมีไขม่กุ 
และผลติภณัฑต์า่งๆ จากไขม่กุ  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่VEEGLE SINCERE  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 อูซ๋ ี– เซีย่งไฮ ้– อสิระ เซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ ้เป็นเมืองศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง้
ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทนุ รวมถงึ ดา้นแฟชัน่ และการท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็น
ความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้
และความทันสมัย  จากนัน้เดนิทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดสินีย์
แลนดเ์วอรช์ั่นเซีย่งไฮจ้ะมตีัวละครในนทิานเรือ่งใหม่ซึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับที่เซีย่งไฮพ้ร่ัง
พรอ้มดว้ยสิง่ดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลังการเช่นทูมอร์โรว์แลนด์อ่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่ง
จนิตนาการภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นีย้งัแบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืงดสินยีห์รอืดสินยีท์าวนซ์ ึง่
ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิงรา้นอาหารและสิง่บันเทงินอกจากนัน้ยังมโีรงแรมทีพั่ก2แห่งรวมทัง้“วชิช ิง่

สตารป์ารก์“ ( Wishing Star Park) บรเิวณชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาตบินเนื้อที2่,440ไร่

และสวนโมเสกอันน่าตื่นตาเล่าเรือ่งเกี่ยวกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนัน้เซีย่งไฮ ้
ดสินยีแ์ลนดย์งัมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของดสินีย์
แลนดข์นาดใหญ่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเท่าทีว่อลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแหง่นี้จะเป็นทีอ่ยูข่องเจา้
หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 
 ***อสิระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1PVG-XJ001 SHANGHAI 6D4N DEC18-XJ-W07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   พกัที ่SHANGHAI PUJIANG BERKESEY RESIDENCE หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที ่5 ศูนยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ศูนยอ์ญัมณีหยก – ถนน

นานกงิ – Shanghai Starbucks Reserve Roastery 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านเขา้ฟังการสาธติและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการแพทยจ์นีแผนโบราณ อนัขึน้ชือ่ จากนัน้ น าท่านสู่

บรเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็น
เขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่วา่ “พพิธิภณัฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกี

ทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทัง้
การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ จากนัน้น าท่านน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงค์ใตแ้ม่น ้า
หวังผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ย
ไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

   พกัที ่SHANGHAI LINZHEN HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เซีย่งไฮ ้– กรงุเทพ (สนามบนิดอนเมอืง) 

03.00 น. MORNING CALL 

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเซีย่งไฮผู้ต่ง  

07.00 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่XJ761 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…… 

 

 

  
โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้หรรษา สวนสนกุดสินยีแ์ลนด ์6 วนั 4 คนื โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์
      (GO1-PVGXJ001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2 – 3 
ทา่น 

ผูเ้ดนิทางอายตุ า่
กวา่ 20 ปี  
(เสรมิเตยีง) 

ผูเ้ดนิทางอายุ
ต ่ากวา่ 20 ปี  
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 

ราคา 
(จอยแลนด)์ 
ไมร่วมตัว๋ 

24 – 29 ก.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 2,900.- 9,400.- 

07 – 12 ส.ค. 61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 2,900.- 9,700.- 

12 – 17 ต.ค.61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 2,900.- 10,700.- 

18 – 23 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 2,900.- 9,900.- 

06 – 11 ธ.ค. 61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 2,900.- 10,900.- 

***  ราคาทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) ราคา 6,900 *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 200 หยวน /ทรปิ // หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

**กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพิม่ทา่นละ 50 หยวนรวมเป้น 250 หยวนตอ่ทา่น ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผเีซยีะ , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก

ท่านแช่เทา้), ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึเรียนใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วทุกท่านทราบว่า ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็น

หลัก ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
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เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว  (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง passport 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดื่ม, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.      คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ...หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคา้ 
 กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ้ทปิเพิม่ทา่นละ 50 หยวนรวมเป้น 250 หยวนตอ่ทา่น  

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3.  คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
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  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีท าลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ท าอะไร** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... ................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

..............................................................................................................................................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GO1PVG-XJ001 SHANGHAI 6D4N DEC18-XJ-W07 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 


