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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี05 – 09  ก.ค.61 17,900.- 

วนัท ี25 – 29 ก.ค.61 22,900.- 

วนัท ี28 ก..ค. – 01 ส.ค.61 21,900.- 

วนัท ี02 – 06 ส.ค. 61 19,900.- 

วนัท ี17 – 21 ส.ค.61 21,900.- 

วนัท ี08 – 12 ส.ค.61 22,900.- 

วนัท ี22 – 26 ส.ค.61 21,900.- 

วนัท ี31 ส.ค. – 04 ก.ย.61 21,900.- 

วนัท ี07 – 11 ก.ย.61 21,900.- 

 

เซยีงไฮ ้ อูซ๋ ีมนตเ์สนห่ต์ะวนัออก 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์+เซยีงไฮแ้อรไ์ลน ์(MU/FM) 

 เรมิตน้เพยีง 17,900.- 

 ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์บนทะเลสาบซหี ูดงับทกว ีซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 
 สกัการะพระใหญห่ลงิซานตา้ฝอ  
 ชมหาดไวท่าน..ชอ้ปปิง ถนนนานกงิและ ตลาดก็อปปี TAOBAOCHENG 
 เมนพูเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพูนัปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี 
 ลมิรสอาหารขนึชอื....ไกข่อทาน+หมตูงโพ ,ซโีครงหมอูซ๋ ี และเสยีวหลงเปา 
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วนัท ี14 – 18 ก.ย.61 21,900.- 

วนัท ี21 – 25 ก.ย.61 21,900.- 

วนัท ี10 – 14 ต.ค.61 23,900.- 

วนัท ี18 – 22 ต.ค.61 22,900.- 

 
 

ราคานรีวมคา่วซีา่แบบเดยีวทา่นละ 1,500 บาท 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**กรณีจํานวนผเูดนิทางตาํกวา่ 15 ทา่น ขอเก็บเพมิเป็นทา่นละ  200 หยวน/ทา่น/ทรปิ** 

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

23.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์U สายการบนิไช
นา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์(MU) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัท ี2 เซยีงไฮ-้อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-รา้นไขม่กุ – ซูโจว – จตัรุสัหยวนห
ยง (SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) 

02.30  น. ออกเดนิทางสูม่หานครเซยีงไฮ ้โดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีMU548 
07.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแต่ยคุสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมยัราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็น
เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตังอยูร่มิแมนํ่าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นําแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื 
เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กนัโดยแมนํ่าหวงผู ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบชดุ KFC หรอื MC DONALD ระหวา่งเดนิทาง 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซงึเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาว่า เมอืงเซยีงไฮน้อ้ย เดมิมชีอืว่า 

ซซีานเล่ากันว่าเมอืสองพันปีก่อนมกีารผลติดบีกุในเมอืงนีและต่อมาแร่ดบีกุถูกขดุเจาะจนหมดสนิ แต่
บงัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชนิหนงึมใีจความวา่ “มอีาวธุ แผน่ดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวธุ
แผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสขุ” จงึไดเ้ปลยีนชอืใหมว่่าอู๋ซ ีแปลว่าไมม่ตีะกวั นําท่านสู ่วดัพระใหญห่ลงิ
ซาน (รวมรถราง) นมัสการ พระใหญ่หลนิซานตา้ฝอ(พระพุทธเจา้ปางประสูต)ิ ชมการแสดงสรงนํา

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ(MU548/02.30-07.10)   ✈  
 

2 
เซยีงไฮ ้– อูซ๋ ี– พระใหญห่ลงิซาน (รวมรถราง) – ศาลาฝานกง 
– ศนูยผ์ลติภณัฑไ์ขม่กุ – ซโูจว – จัตรุัสหยวนหยง (SUZHOU 
HARMONY TIME SQUARE) 

🍽 🍽 🍽 SUZHOU JINCHENG  
HOTEL OR SAME  4* 

3 หังโจว – ศนูยผ์า้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – 
ถนนโบราณเหอฝังเจยี 🍽 🍽 🍽

LIANG AN 
INTERNATIONAL  
HOTEL OR SAME  4* 

4 
หังโจว – เซยีงไฮ ้– ศนูยย์าสมนุไพรจนี+บวัหมิะ – หาดไวท่าน 
–อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดกอ๊ปปี TAOBAOCHENG – ถนนนานกงิ 
– ชมกายกรรม ERA 

🍽 🍽 🍽 HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

5 
วัดพระหยกขาว – ศนูยห์ยก – ตลาดเฉนิหวงเมยีว – บฟุเฟต ์– 
เซยีงไฮ ้– กรงุเทพฯ (FM853/18.25-21.55) หรอื (FM841 
22.30-01.55+1) 

🍽 🍽 ✈  
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พระ (เกา้มังกร) จากนันนังรถกอลฟ์ สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้ม
ญาต ิลักษณะพระพักตรส์งา่งาม  เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศัย 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร..เมน.ู..ซโีครงหมอููซ่ ี
บา่ย  จากนันแวะชม รา้นไขมุ่ก สนิคา้ทมีคีุณภาพและมชีอืเสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืเลอืกชม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครอืงประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน กําไล หรอืจะเป็นเครอืงสําอาง 
เชน่ ครมีไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ จากนันนําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูโจว ซงึมปีระวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ 
เดมิมชีอืว่า “เมอืงกูซ้”ู ซงึเป็นเมอืงทจัีดตน้แบบของการจัดสวนจนีทสีวยงาม เป็นอันดับหนงึในลุ่ม
แมนํ่าแยงซเีกยีงตอนใตแ้ละไดช้อืว่าเป็นเมอืงแห่งสาวงามอกีทังเป็นเมอืงทงีดงามมากจนไดรั้บฉายา
วา่ “เมอืงสวรรคใ์นโลกมนุษย”์ พรอ้มเมอืงหังโจวนําท่านชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony 
Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหมท่ชีาวต่างชาตมิาลงทุนในเมอืงซโูจว สรา้งไดอ้ยา่งสวยงาม เป็น
สถาปัตยกรรมแบบใหมพ่รอ้มชมจอยกัษ์ลอยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร 

คาํ  รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
พกัท ี  พกัท ีSUZHOU JINCHENG  HOTEL OR SAME  4* 
วนัท ี3 หงัโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝงัเจยี 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซงึเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจยีง ซงึมคีวามมังคังมากทสีุดแห่ง

หนงึเป็นแหลง่เภสชัอตุสาหกรรมและสถาบนัศลิปะทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของประเทศจนี ซงึในอดตีมคํีา
เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจวว่า “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” 
เพลดิเพลนิกับทวิทัศน์อันงดงามสองฟากถนน  นําท่านเขา้ชม โรงงานผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื
สนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ ไกข่อทาน+หมตูงโพ 
บา่ย  นําทกุทา่น ลอ่งทะเลสาบซหี ู ตังอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับ

วงร ีมเีนอืท ี5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นําลกึเฉลยี 1.5 เมตร สามดา้นถูก
ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนงึดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญมากกวา่ 30 แหง่และ
สถานทชีมทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก่ หนงึภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 
และสบิทวิทัศน์ นําท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซงึเป็นทมีาของตํานานเรอืง“นางพญางูขาว” 
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ์าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามสดชนืรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี
ทไีดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทยีววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์จากนันนําท่านสู ่หมูบ่า้นเหมยเจยีอ ู
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(ไรช่าหลงจงิ) แหล่งผลติใบชาเขยีวทขีนึชอืของจนี ใหท้่านไดช้มิชาขนึชอื โดยกล่าวกันว่า “ดมืชา
หลงจงิ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” ใหท้่านอสิระชอ้ปปิง ถนนโบราณเหอฝังเจยี เป็นถนนสาย
หนงึทสีะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอนัเกา่แกข่องหังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนีมคีวามยาว 
460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้งึสภาพดังเดมิของสงิปลูกสรา้งโบราณส่วนหนงึแลว้ 
บา้นเรือนทังสองขา้งทางทีสรา้งขนึใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมุงหลังคาสีคราม อสิระชอ้ปปิงตาม
อธัยาศัยกบัสนิคา้พนืเมอืง ของทรีะลกึและของเลน่มากมาย  

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   
พกัท ี   พกัท ีLIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL  OR SAME  4* 
วนัท ี4 หงัโจว – เซยีงไฮ ้– ศนูยย์าสมนุไพรจนี+บวัหมิะ – หาดไวท่าน –อโุมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดกอ๊ป

ปี TAOBAOCHENG – ถนนนานกงิ – ชมกายกรรม ERA 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่ มหานครเซยีงไฮ ้เป็นเมืองศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภูมภิาคทัง

ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชนั และการท่องเทยีว เซยีงไฮจ้งึนับเป็น
ความภาคภูมใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซยีงไฮเ้ป็นสัญลักษณ์ของจนียคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้
และความทันสมัย  นําท่านสู่ ศูนยย์าสมุนไพรจนี + บวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของ
สมนุไพรจนี เป็นยาแกนํ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อน
คลายกบัยาสตูรพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน ตังอยู่บนฝังตะวันตกของแม่นําหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทโีดดเด่นของ
นครเซยีงไฮ ้อกีทังถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แห่งหนงึของเซยีงไฮ ้ตลอด
แนวยาวของไวทั่นเป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ 
บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตีังของหน่วยงานภาครัฐ 
เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญข่อง นําทา่นนัง รถไฟอโุมงเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มนํ่า
หวังผู ่ซงึเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแมนํ่า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ย
ไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ จากนันใหท้่านชอ้ปปิงจุใจกับตลาดก๊อปปี TAOBAOCHENG มสีนิคา้ให ้
เลอืกซอืมากมายหลากหลายยหีอ้ในราคายอ่มเยาไมว่่าจะเป็นเสอืผา้ กระเป๋า ใหท้่านเลอืกชอ้ปอยา่ง
เต็มอมิ นําท่านเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ ถนนแห่งนีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออร์
ชารด์ ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนี
เป็นยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้

คาํ    รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ....เสยีวหลงเปา 

 นําทา่นชมกายกรรม ERA   INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทดี ีทสีดุในปัจจบุนังบประมาณ
กวา่ 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตนืเตน้เรา้ใจ 

พกัท ี   พกัท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME 4* 
วนัท ี5 วดัพระหยกขาว – รา้นหยก – ตลาดเฉนิหวงเมยีว – บฟุเฟต ์– เซยีงไฮ ้– กรงุเทพฯ  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านชมวดัพระหยกขาว เป็นศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธในเซยีงไฮแ้ละเป็นวัดทนัีกท่องเทยีวเขา้

นมัสการเป็นจํานวนมากทสีดุของเซยีงไฮ ้จากนันแวะชม ศูนยอ์ัญมณีลําค่า หยก เป็นเครอืงประดับที
นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืว่าใส่แลว้จะช่วยป้องกันอันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลือกซอืกําไรหยก 
แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของประเทศจนี 



            GO1PVG-MU001       หนา้ 5 จาก 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมยีว หรอืทเีรยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยูใ่จกลางเมอืง
เกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพนืเมอืงทแีสดงถงึเอกลักษณข์องชาวเซยีงไฮม้กีาร
ผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทมีชีอือกียา่นหนงึของนคร
เซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.25 น. เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFM853 หรอื (FM841// 22.30-01.55+1) 

กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท ี
21.55 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  
 

 
 

โปรแกรม : เซยีงไฮ ้ อูซ๋ ีมนตเ์สนห่ต์ะวนัออก 5 วนั  3 คนืโดยสายการบนิไชนา่อสิเทริน์/เซยีงไฮ ้
แอรไ์ลน ์(GO1-PVGMU001) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2- 3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 

ทา่นละ 

วนัท ี05 – 09 ก.ค.61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 5,900.- 

วนัท ี25 – 29 ก.ค.61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัท ี28 ก.ค. – 01 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 7,900.- 

วนัท ี02 – 06 ส.ค.61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 5,900.- 

วนัท ี08 – 12 ส.ค.61 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 8,900.- 

วนัท ี17 – 21 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 7,900.- 

วนัท ี22 – 26 ส.ค.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท ี31 ส.ค. – 04 ก.ย.61  21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท ี07 – 11 ก.ย.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท ี14 – 18 ก.ย.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท ี21 – 25 ก.ย.61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,500.- 9,900.- 

วนัท ี10 – 14 ต.ค.61 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 11,900.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



            GO1PVG-MU001       หนา้ 6 จาก 9 
 

วนัท ี18 – 22 ต.ค.61  22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 10,900.- 

***  ราคาเด็กทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 7,900.-  / ทา่น *** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่จนีแบบเดยีว ทา่นละ 1,500 บาท*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ในกรณีทผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บเพมิทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

ทปิหวัหนา้ทวัร ์ขนึอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทรีะบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผา้ไหม , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก
ทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ ซงึจําเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทยีวทุกท่าน
ทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับ
ใดๆ ทังสนิ 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ังหมดเนืองจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

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

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดยีว พาสปอรต์ไทย (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง passport 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.      คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ และ คนขบัรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทรปิ...หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตด่ลุยพนิจิของลกูคา้              
         ในกรณีทผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บเพมิทา่นละ 50 หยวนเป็นท่านละ 200 หยวน/ทรปิ 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอนืๆทีอยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพมิเตมิทีเกดิขนึทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมีสงิผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตัวเครอืงบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธ ิไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
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3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น
การสง่เอกสารยนืวซีา่ 

4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืองจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลังขาวเทา่นัน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 
 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง กรอกขอ้มลูใหค้รบโดยเฉพาะเบอร์

ตดิตอ่  เเละกรณีทาํลกูคา้ธุรกจิสว่นตวักรณุาระบใุหช้ดัเจนดว้ยวา่ทําอะไร** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส 
.................................................................................................................................... ................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................................ 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ถีูกตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คขอ้มูล
โดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมอืวนัท.ี.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
 

 


