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HILIGHT 
• ไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิ ณ เกาะผูโ่ถวซาน 
• พักบนเกาะผู่โถวซาน ดนิแดนศักดิ�สทิธิ�พระโพธสิัตว์

กวนอมิ 
• เยอืนถิ'นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมอืง

โบราณเหอฝังเจยี 
• กราบสกัการะ พระหยกขาวที'วจิติรงดงาม  
• ลิ.มรสอาหารเมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมตูงโพ, เสี'ยว

หลงเปา และกุง้มงักร 
 

 

หงัโจว ผูโ่ถวซาน 
ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 

5 วนั 3 คนื 

 

โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 
 เดนิทาง : พฤษภาคม 2562 

ราคาเพยีง 19,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง  

วนัที' 17-21 พ.ค. 62 (วนัหยดุวสิาขบชูา) 19,900.- 

วนัที' 12-16 ม.ิย.62 19,900.- 
วนัที' 26-30 ม.ิย.62 19,900.- 
 
 

ราคานี=ไมร่วมคา่วซีา่เดี>ยว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานี=ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ>นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

[โรงแรมบนเกาะผูโ่ถวซานไมม่หีอ้งพกัสําหรบั 3 ทา่น] 
อตัราดงักลา่วขอสงวนสทิธิJเฉพาะผูท้ ี>ถอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ั=น  

**กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอกีคร ั=ง** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที>ยง คํ>า โรงแรมที>พกั 
1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     

2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) – หังโจว (สนามบนิหังโจวเสี'ยวซาน) 
(02.10-07.30)– หนงิปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผูจ้ี. – วัดไผ่ม่วง – วัดเจา้
แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ – พักบนเกาะผูโ่ถวซาน 

✈ � � 
PUTUOSHAN XILAI  HOTEL    

หรอืเทยีบเทา่ 4ดาว 
(พักบนเกาะผูโ่ถวซาน) 

3 เกาะผู่โถวซาน – หังโจว – ล่องเรอืทะเลสาบซหีู – หมู่บา้นใบชาหลงจิ'ง – 
ถนนโบราณเหอฝั'งเจยี � � � 

HANGZHOU LIANG AN  HOTEL    

หรอืเทยีบเทา่ 4ดาว 

4 ศูนยห์ยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวังเมี'ยว – ศูนยผ์า้ไหม – หาดไว่
ทาน � � � 

SHANGHAI  HOLIDAY  
INN  EXPRESS HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4ดาว 

5 
ศูนยส์มุนไพรจีน – ศูนยผ์ลติภัณฑย์างพารา – ถนนนานกงิ – Starbucks 
Roastery – เซี'ยงไฮ ้(สนามนิเซี'ยงไฮผู้่ตง)   -กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 
(CA805/23.05 – 02.25) 

� � ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 
วนัที> 1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัที' สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U โดย สายการบนิ แอรไ์ช
นา่ โดยมเีจา้หนา้ที' คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

วนัที> 2 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – หงัโจว (สนามบนิหงัโจวเสี>ยวซาน) ( 
CA716/02.10-07.30)– หนงิปอ – เกาะผูโ่ถวซาน – วดัผูจ้ ี= – วดัไผม่ว่ง – 
วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ – พกับนเกาะผูโ่ถวซาน 

02.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว โดยเที'ยวบนิที' CA716  (มอีาหารบรกิารบนเครื'อง) 
07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิหงัโจวเสี>ยวซาน เมอืงหังโจว เป็นเมอืงที'มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชี ื'อเรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมัยราชวงศส์ยุเปลี'ยนเป็นหังโจวต่อ
มาในสมัยราชวงศซ์่งไดต้ั .งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั .งภูเขา 
ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ” เนื'องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง 
แปลวา่ ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บนผนืปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง จากนั.นนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้แบบ เมนูเซ็ต KFC หรอื Mc Donald  

 

นําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืจูเจยีเจยีน เพื'อโดยสารเรอืขา้มฟากสู ่เกาะผูโ่ถวซาน (ใชเ้วลาในการนั'ง
เรอืประมาณ 15 นาท)ี เป็นเกาะ 1 ในจํานวน 670 เกาะ นอ้ยใหญ่ของหมู่เกาะตานซาน มณฑลเจ๋อ
เจยีง ซึ'งถอืเป็นเกาะพุทธครี ี1 ใน 4 แหง่ของเมอืงจนี นอกเหนอืจาก จิ'วหัวซาน มณฑลอันฮยุ งอ้ไบ ้
มณฑลเสฉวน และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซี เป็นเกาะขนาดเล็กมีเนื.อที'ประมาณ 11.82 ตาราง
กโิลเมตร มีสถานที'ท่องเที'ยวและสถานที'สักการบูชาเจา้แม่กวนอมิหลายวัด และวหิารที'สรา้งขึ.น
ตั .งแต่ราชวงศถ์ังและซ่งรวมอยู่ดว้ย นําท่านเดนิทางสู ่วดัผู่จ ี= ซึ'งวัดแห่งแรกมชีื'อเสยีงมากที'สดุใน
เกาะผูโ่ถวซานสกัการะเจา้แม่กวนอมิปางนั'งสมาธทิี'ใหญ่ที'สดุกนิเนื.อที'ประมาณ 37,019 ตารางเมตร 
วหิารตา้เยวยีนทงเป็นวหิารที'ใหญ่ที'สดุของวัดมคีวามยาว 47 เมตรลกึ 29 เมตร และสงู 21 เมตร จะ
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แตกตา่งจากวดัพุทธทั'วไป เนื'องจากมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร 
บา่ย   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตคาร 

 
 

นําท่านสู่ วดัไผ่สมี่วง วัดที'มีตน้ไมไ้ผ่เป็นสมี่วง ซึ'งโดยปกตไิผ่ที'เราเห็นโดยทั'วไปจะเป็นสเีขยีว 
จากนั.นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที'ตั .งอยู่บนโขดหนิรมิทะเล เป็นที'
ประดษิฐาน องคเ์จา้แม่กวนอมิที'แกะสลักจากไม ้ทาทับดว้ยสทีอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิองคแ์รก
ของเกาะผู่โถวซาน สรา้งขึ.นในปี ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศถ์ัง เป็นยุคเจรญิรุ่งเรืองของพุทธ
ศาสนาในประเทศจนี เลา่กนัวา่หลวงพ่อฮุย่เออ้ซึ'งเป็นพระภกิษุจากประเทศญี'ปุ่ น ที'เดนิทางมาศกึษา
ธรรมในจนีเป็นครั.งที'สาม ไดอ้ญัเชญิองคเ์จา้แมก่วนอมิจากอูไ่ถซ่าน มณฑลซานซ ีเพื'อนํากลับไปยัง
ประเทศญี'ปุ่ น ขณะที'ผ่านเกาะผู่โถวซานไดเ้กดิพายุฝน ไดอ้าศัยบรเิวณสวนไผ่ม่วงนี. เป็นที'หลบฝน
อยูเ่ป็นเวลานานเขา้ใจวา่องคเ์จา้แม่กวนอมิไม่รับเชญิไปญี'ปุ่ นดังนั.นจงึร่วมกับชาวพื.นเมอืงสรา้งศาล
เล็กๆ ไวใ้นบรเิวณดงักลา่ว พรอ้มตั .งชื'อศาลแห่งนี.วา่ “วัดเจา้แม่กวนอมิไม่ยอมไป” บรเิวณนี.สามารถ
ชมถํ.าเฉาหยนิตง้ ซึ'งเป็นสถานที'ปรากฏตัวของเจา้แม่กวนอมิและหลักศลิาจารกึ เตอืนวา่ “หา้มตาม
ไปและหา้มจดุตะเกยีงนิ.ว”พรอ้มทั .งสามารถชมพระนอนในทะเล จากนั.นนําทา่นสกัการะ พระโพธิ�สตัว์
กวนอมิ (หนานไห่กวนอมิ) องคใ์หญ่และงดงามที'สดุในเกาะ สูงถงึ 28 เมตร ซึ'งประดษิฐานอยู่ที'
ตําหนักรมิทะเล อนัเป็นสถานที'ศกัดิ�สทิธิ�ที'ชาวผูถ่อ่ซานใหค้วามเคารพนับถอืมากกวา่ 2,000 ปี   

คํ>า  รับประทานอาหารคํ'า ณ  ภัตตาคาร  
ที>พกั โรงแรม PUTUOSHAN XILAI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ (พกับนเกาะผูโ่ถวซาน) 

หมายเหตุ : โรงแรมบนเกาะผู่โถวซาน หอ้งไม่มีเตยีงเสรมิสําหรบั พกั 3 ท่าน 
หากลกูคา้เดนิทางครอบครัว 3 ทา่น จะตอ้งเสยีคา่พักเดี'ยวเพิ'ม 2,000 บาท สาํหรับ 1 คนืบนเกาะ 

วนัที> 3 
เกาะผูโ่ถวซาน – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – หมูบ่า้นใบชาหลงจิ>ง – 
ถนนโบราณเหอฝั>งเจยี 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พัก   
นําท่านออกเดนิทางสู่ ท่าเรือเกาะผู่โถวซาน  ออกเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว จากนั.น นําท่าน
ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ูตั .งอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมี
เนื.อที' 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ.าลกึเฉลี'ย 1.5 เมตร สามดา้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอกีหนึ'งดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานที'สําคัญมากกวา่ 30 แห่ง
และสถานที'ชมทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก่ หนึ'งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้
ทะเลสาบ และสบิทวิทศัน ์นําทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึ'งเป็นที'มาของตํานานเรื'อง“นางพญา
งูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์นํ.าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชื'นรอบๆ 
ทะเลสาบแหง่นี.ที'ไดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเที'ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

ออกเดนิทางสู ่ศนูยใ์บชา ที'มคีณุภาพด ีชาหลงจิ>ง หรอื ชาบอ่มังกร ชาชนดินี.อยู่ใน 10 อันดับชาที'
ดทีี'สุดของโลก มีแหล่งกําเนิดที'เมืองหังโจว จังหวัดซเีจียง หลักฐานที'พูดถึงชาหลงจิ'งจนเป็น
ตํานานปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวังหลวงตั .งแตศ่ตวรรษที' 8 เป็นตน้มา จากนั.น ใหท้า่นอสิระช ้
อปปิ. ง ถนนโบราณเหอฝั>งเจยี เป็นถนนสายหนึ'งที'สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมอัน
เกา่แกข่องหังโจวไดอ้ย่างด ีถนนสายนี.มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึ'ง
สภาพดั .งเดมิของสิ'งปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึ'งแลว้ บา้นเรอืนทั .งสองขา้งทางที'สรา้งขึ.นใหม่ลว้นสรา้ง
จากไมแ้ละมุงหลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิ. งตามอัธยาศัยกับสนิคา้พื.นเมอืง ของที'ระลกึและของเล่น
มากมาย 

คํ>า  รับประทานอาหารคํ'า ณ  ภัตตาคาร  
ที>พกั 

 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที> 4 
ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหวงัเม ี>ยว – ศนูยผ์า้ไหม – หาดไว่
ทาน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พัก   

 
 
 
 

เยี'ยมชม ศนูยห์ยก อัญมณีลํ.าคา่ เครื'องประดับที'นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื'อวา่ใส ่แลว้จะชว่ย
ป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื.อ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลที'มคีณุภาพและมี
ชื'อเสยีงของประเทศจนี  นําทา่นชม วดัพระหยกขาว ตั .งอยู่บนถนนอานเหยี'ยนในเขตผู่ถอ กลาง
เมอืงเซี'ยงไฮ ้เป็นวัดศนูยร์วมจติใจของชาวพุทธใน เซี'ยงไฮ ้และเป็นวัดที'นักทอ่งเที'ยวเขา้นมัสการ
เป็นจํานวนมากที'สดุของเมอืงเซี'ยงไฮ ้ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั'งทั .ง 2 องค ์สลักจากหยกทั .ง
แท่ง แสงสว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั.นทําใหอ้งคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจดิจา้
ยิ'งขึ.น องคพ์ระพุทธรูปปางนั'งมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ 
มรกต แสดงถงึการถอืศลีอดอาหารและตรัสรูแ้จง้พระพุทธเจา้ สว่นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มคีวาม
ยาว 96 เซนตเิมตร นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีรดว้ยพระหัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ยวางบนขา
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ดา้นซา้ย ลักษณะเชน่นี.เรียกว่า ปรนิิพพาน ใบหนา้นิ'งสงบแสดงถงึ สันตสิขุ ของพระศากยมุนี เมื'อ
ครั .งท่านไดจ้ากโลกนี.ไป ภายในวัด ยังมีพระนอนองค์อื'นๆ ซึ'งมีความยาว 4 เซนตเิมตร ซึ'งถูก
อัญเชญิมาจากประเทศสงิคโปร์ โดยเจา้อาวาสองคท์ี'สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี.ยังมีภาพวาด
โบราณ และคัมภีร์พระไตรปิฎก จัดวางไวอ้กีส่วนของวัด ถงึแมว้่าประวัตขิองพระหยกขาวจะไม่
ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทําใหว้ัดแห่งนี.มีความโดดเด่นและไม่อาจ
เลยีนแบบได ้ในเมอืงทันสมัยเชน่นี. นําท่านสู ่ตลาดเฉนิหวงัเมี>ยว หรือที'เรียกกันว่า ศาลเจา้พอ่
หลกัเมอืง เคยตั .งอยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ซึ'งไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้และอาหารพื.นเมอืงที'แสดงถงึ
เอกลักษณ์ของชาวเซี'ยงไฮซ้ึ'งมกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึ'งเป็นย่าน
สนิคา้ราคาถกูที'มชี ื'ออกีย่านหนึ'งของนครเซี'ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ.งตามอธัยาศยั   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

นําทา่นเยี'ยมชม ศนูยผ์า้ไหม ผลติภัณฑท์ี'ทําจากไหม ไม่วา่จะเป็นเสื.อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีาร
นําเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั .งใชเ้ครื'องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื'อมาทําไสน้วมผา้ห่ม
ไหม เหมาะกบัการซื.อเป็นทั .งของฝากและใชเ้อง  นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั .งอยู่บนฝั'งตะวันตก
ของแม่นํ. าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที'ไดช้ ื'อว่า 
“พิพิธภัณฑน์านาชาต”ิ ถือเป็นสัญลักษณ์ที'โดดเด่นของนครเซี'ยงไฮ ้อีกทั .งถือเป็นศูนย์กลาง
ทางดา้นการเงนิการธนาคารที'สําคัญ แห่งหนึ'งของเซี'ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไวท่ันเป็นแหลง่รวม
ศลิปะสถาปัตยกรรมที'หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั .งการผสมผสาน
ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที'ตั .งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม 
และสาํนักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้ 

คํ>า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตคาร   
ที>พกั 

 โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที> 5 
ศนูยย์าสมนุไพรจนี – ตลาดเฉนิหวงัเม ี>ยว – ศนูยอ์ญัมณีหยก – หาดไวท่าน 
– อโุมงคเ์ลเซอร ์– Starbucks Reserve Roastery- เซี>ยงไฮ ้(สนามบนิ
เซี>ยงไฮผู้ต่ง) – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA805/23.05 – 02.25) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที'พัก 
 
 
 

จากนั.น ชมศนูยส์มุนไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซหูลงิ หรอืในชื'อวา่ ยาบัวหมิะ ยาประจํา
บา้นที'มชี ื'อเสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมุนไพรจนีแตล่ะชนดิ และ นําทา่นเขา้
ชมศนูยผ์ลติภัณฑย์างพารา สนิคา้แปรรูปที'ไดรั้บความนยิมในปัจจบุนั 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร    

 
 

จากนั.นนําทา่นสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที'เกา่แกข่องเซี'ยงไฮส้รา้งขึ.น
ตั .งแตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื.น
ถนนปูดว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝั' งของนานจิงลู่ เป็นที'ตั .งของรา้นคา้
มากมาย มทีั .งรา้นขายเสื.อผา้แฟชั'น รา้นขายของที'ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี'ช ื'อดัง 
ทั .งรา้นที'เป็นของคนจนีทอ้งถิ'น และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ ด มีตั .งแต่ รา้น KFC, McDonald, 
SUBWAY Pizza Hut รา้นไอศครมี  นําทา่นสูร่า้น  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ใน
เซี'ยงไฮ ้ใหญก่วา่สาขาปกต ิ300 เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ที'เพิ'งเปิดใหบ้รกิารในเซี'ยง
ไฮใ้หมห่มาดเมื'อวนัที' 6 ธ.ค.ที'ผา่นมานี. สาขานี.นอกจากความยิ'งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟ
ที'ยาวที'สดุในโลก ถงึ 88 ฟุต  ขึ.นแท่นเป็นสาขาที'มบีาร์จบิกาแฟยาวที'สุดในโลกของ Starbucks 
ลกูคา้สามารถมาชมการคั'วกาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื'องดื'มตา่งๆ กวา่ 
100 เมนู รวมทั .งเครื'องดื'มที'มเีฉพาะสาขานี.แหง่เดยีวเทา่นั.น 

คํ>า  รับประทานอาหารคํ'า ณ ภัตตคาร   
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซี>ยงไฮผู้ต่ง 

23.05 น.   ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที'ยวบนิที'  CA805 (มอีาหารบรกิารบนเครื'อง) 
02.35+1 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิ�ภาพ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : หงัโจว ผูโ่ถวซาน ไหวเ้จา้แมก่วนอมิ 5 วนั 3 คนืโดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี'ยว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั�ว
เครื'องบนิ 
ทา่นละ 

วนัที' 17-21 พ.ค.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 9,900.- 

วนัที' 12-16 ม.ิย.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 9,900.- 

วนัที' 26-30 ม.ิย.62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 9,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,900.- 
 (ไมร่วมวซีา่) 
เง ื>อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั .งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ.นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี'ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที'ลูกคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั .ง เพื'อ

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทั .งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั .งสิ.น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที'เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั .งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั .งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที'เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที'ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที'พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที'ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืค่าทัวรท์ั .งหมดเนื'องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที'ยวบนินั.นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ.นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี=รวม 

1.  คา่ตั�วเครื'องบนิไป-กลับ ชั .นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที'พักตามรายการที'ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ'งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที'ตา่งๆ ตามรายการที'ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื'องดื'มตามรายการที'ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที'ยวตามรายการที'ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื'อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื.อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื'องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ'มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที'บรษัิทได ้** 
 - เบี.ยประกนัเริ'มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี.ยประกนัเริ'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   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื'อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ.ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ'ม 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนยีมการยื'นขอวซีา่จนีแบบเดี'ยว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที'นํ.าหนักเกนิกวา่ที'สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นั.น สว่นเกนินํ.าหนัก

ตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื'องดื'ม, คา่อาหารที'สั'งเพิ'มเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
6. คา่อาหารที'ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตที'กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ'นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที'จะเปลี'ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี. เมื'อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ที'เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื'นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเที'ยวจะสิ.นสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารที'ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั .งสิ.น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื'องมาจากมสีิ'งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื'นๆ 

5. รายการนี.เป็นเพยีงขอ้เสนอที'ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั .งหนึ'ง หลังจากไดสํ้ารองที'นั'งบนเครื'อง 
และโรงแรมที'พักในต่างประเทศเป็นที'เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี.อาจเปลี'ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี.คดิตามราคาตั�วเครื'องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื'องบนิปรับสงูขึ.น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที'จะปรับราคา
ตั�วเครื'องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที'เกี'ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี'ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานที'ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที'จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื'นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั.นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั .งสิ.นแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั.น 

9. หากไม่สามารถไปเที'ยวในสถานที'ที'ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื'องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั .งสิ.น แต่ทั .งนี.ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที'ยวสถานที'
อื'นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี.โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที'ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที'ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั .ง มเิชน่นั.น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั .งสิ.น  

 
สาํหรบัผูท้ ี>มคีวามประสงคต์อ้งการขอยื>นวซีา่เด ี>ยว 
เอกสารในการยื>นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี>ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื'นวซีา่เดี'ยวคา่บรกิารดังนี. ** 
- ยื'นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื'นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางที'มอีายกุารใชง้านไมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ.ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื.นหลังขาวเทา่นั.น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ.นจากคอมพวิเตอร ์ 
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 - หา้มสวมเสื.อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื.อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ.มเห็นฟัน มองเห็นทั .งใบหนา้รวมถงึใบหทูั .ง  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื'องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั'น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี'ถอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรื'องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั.นกอ่น

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

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี' http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที'เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี'ยวกบัสถานที'ศกึษา สถานที'ทํางาน ตําแหน่งงาน ที'อยูปั่จจบุนั ที'อยูท่ี'ทํางาน ญาตทิี'ตดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที'ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที'มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื'นวซีา่ ดังนั.นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยื'นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ'มเตมิหรอื
เปลี'ยนระเบยีบการยื'นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ�ของสถานทตู และบางครั .งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี'ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื'องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี'ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นั.น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื'องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที'สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื>นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที>ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ'ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื'นๆ จา่ยเพิ'ม  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครั .ง) 
- เอกสารที'ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที'มอีายกุารใชง้านไมตํ่'ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ.ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พื.นหลังขาวเทา่นั.น] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ.นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื.อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื.อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ.มเห็นฟัน มองเห็นทั .งใบหนา้รวมถงึใบหทูั .ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื'องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั'น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที'แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี= 
1. ชื'อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที'ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที'ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
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3. นํารปูถา่ยที'มวีวิดา้นหลัง ที'ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื'อยื'นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที'เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที'พริ.นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที>ตอ้งจา่ยเพิ>มใหส้ถานฑตูจนี เมื>อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื'นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ'มทา่นละ  1,125 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'องจากสภาวะนํ.ามันโลกที'มกีารปรับราคาสงูขึ.น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ.ามันขึ.นในอนาคต 
ซึ'งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษีนํ.ามนัเพิ'มตามความเป็นจรงิ 

**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 กรณุาแจง้เบอรท์ ี>ถกูตอ้งที>สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื>องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

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



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ'มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทั .งนี.เพื'อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที'นี.  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 
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