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เซยีงไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืราตร ี
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอรไ์ชนา่ 

 เรมิตน้เพยีง 13,900.- 

 ลอ่งเรอืชมทวิทัศน ์บนทะเลสาบซหี ูดังบทกวทีวีา่ ซหีเูหมอืนนางไซซ ีซหีสูวยทกุฤดกูาล 
 รา้น Starbucks Reserve Roastery สาขาเซยีงไฮ ้ใหญท่สีดุในโลก 
 ชมหาดไวท่าน ชอ้ปปิง ถนนนานกงิและ ตลาดรอ้ยปี เฉงิหวงัเมยีว 
 ลอ่งเรอืยามราตร ีคลองขดุโบราณอูซ๋ ีชมแสงส ี
 ERA INTERSECTION OF TIME กายกรรมเซยีงไฮ ้โชวผ์สมผสานระหวา่งกายกรรม บวกกับความทันสมยั 
 เมนูพเิศษ...ไกแ่ดง, ไกข่อทาน ,หมพัูนปี, ซโีครงหมอููซ๋ ี
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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี 20 -23 ก.ค. 61 13,900.- 

วนัท ี17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 

วนัท ี07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัท ี21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 

วนัท ี20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 

วนัท ี27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 

วนัท ี02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 

วนัท ี07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 

วนัท ี30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค.62 20,900.- 

 
 
 

ราคารวมคา่วซีา่เดยีว 4 วนัทาํการ ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถนิทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเก็บทปิเพมิ 50 หยวน/รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ–  เซยีงไฮ ้– อูซ๋ ี– เมอืงจาํลองสามกก๊ – พพิธิภณัฑก์านําดนิ
ทราย – ลอ่งเรอืชมววิแมนํ่าอูซ๋ยีามคาํคนื 

01.20 น. คณะพรอ้มกนัท ีสนามบนินานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู10 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี
เจา้หนา้ท ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

04.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืเซยีงไฮ ้โดยเทยีวบนิท ีCA7806 (มอีาหารบรกิารบนเครอืง) 
09.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซยีงไฮ ้ซงึถอืเป็นชมุชนเกา่ตังแต่ยุคสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลยีนแปลงเป็นเซยีงไฮซ้งึขณะนันเป็น
เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซยีงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของ
นานาชาต ิตังอยู่รมิแม่นําหวงผู่ ห่างจากปากแม่นําแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 
เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กันโดยแม่นําหวงผู่ นําท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง นําท่าน

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ– เซยีงไฮ ้– อูซ๋ ี– เมอืงจําลอง
สามก๊ก (รวมรถอุทยาน) – พพิธิภัณฑก์านําดนิทราย – ล่องเรอื
ชมววิแมนํ่าอูซ๋ยีามคําคนื 

✈ 🍽 🍽 
VEEGLE SINCERE 
HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

2 
ศูนย์เพาะเลียงไข่มุกอู๋ซี – เซยีงไฮ ้– วัดตงหลิง – นมัสการ
วหิารเจา้แมก่วนอมิทใีหญ่ทสีดุในโลก – ศูนยก์ารแพทยจ์นีแผน
โบราณ – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน  

🍽 🍽 🍽 
PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
ศูนยอ์ัญมณีหยก – ตกึ SWFC – ถนนนานกงิ – STARBUCKS 
RESERVE ROASTERY – ชมโชว ์ERA SHANGHAI CIRCUS 
WORLD  

🍽 🍽 🍽 
PUJIANG Berkesy 
Residence 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 ศนูยผ์า้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์างพารา – วดัหลงหวั – 
ตลาดรอ้ยปีเฉงิหวังเมยีว – เซยีงไฮ ้– กรงุเทพ 🍽 🍽 

🍽
✈ 
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เดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซงึเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่เมอืงเซยีงไฮน้อ้ยเดมิมชีอืวา่ ซซีานเล่า
กันว่าเมอืสองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนแีละต่อมาแร่ดบีกุถูกขดุเจาะจนหมดสนิแต่บังเอญิมคีน
ขดุพบศลิาจารกึโบราณชนิหนงึมใีจความว่า “มอีาวุธ แผ่นดนิจะไมส่งบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะ
รม่เย็นเป็นสขุ”  จงึไดเ้ปลยีนชอืใหมว่า่ อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกวั 

บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 นําท่านเขา้ชม "โรงถา่ยภาพยนตรส์ามกก๊" สถานทถี่ายทําหนังของสถานี CCTV ตังอยูร่มิทะเลสาบ

ไทวู่ ่เนอืงจากเรอืงสามกก๊นเีป็นเรอืงราวทปีระพันธผ์สมกบัเรอืงจรงิในประวัตศิาสตรใ์นชว่งปลายราชวงศ์
ฮัน จนกลายมาเป็นนิยายคลาสสคิของจีนทีชาวไทยก็รูจั้กดี เรืองราวของสามก๊กนันเต็มไปดว้ย
รายละเอยีดและฉากหลายสถานท ีทางสถานโีทรทัศน์ CCTV จงึไดส้รา้งฉากขนึแบบถาวร และเมอืถ่าย
ทําเสร็จแลว้จงึเป็นแหล่งท่องเทยีวอกีแห่งหนงึในเมอืงอู๋ซ ีนําท่าน เยยีมชม พพิธิภณัฑก์านําชาดนิ
ทราย เป็น พพิธิภัณฑ์ทรีวบรวม ศลิปะ เครอืงปันดนิเผา ในรูปแบบกานําชาจากทัวทุกสารทศิของ
แผ่นดนิจีน แสดงถงึความมังคังของวัฒนธรรมการดืมชาทยีาวนานในอดตี ตังแต่พบุรุษจนถงึปัจจุบัน 
มากกวา่ 4,000 ปี 

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 
 นําทา่น ลอ่งเรอืยามราตรเีมอืงอูซ๋ ีเสน่หข์องการลอ่งเรอืเมอืงอูซ๋ยีามคําคนืนันคอืความสวยงามแสงสี

ของดวงไฟ คอืฟังเสยีงนําไหลยามคําคนื ทมีเีงาตกึรามบา้นชอ่งทสีะทอ้นอยูใ่นนํา ความสวยงามเปรยีบ
ดังความงามดังความฝันหรือภาพวาดทสีวยงาม คลองขุดโบราณแห่งนีเป็นทีนิยมสําหรับคู่บ่าวสาว
สําหรับพรเีวดดงิและเป็นสถานทยีอดนยิมของเหลา่นักทําหนังซงึผลติผลงานทางโทรทัศนอ์อกมาหลาย
เรอืง นักทอ่งเทยีวจากทัวทกุสารทศิกําลังใหค้วามสนใจสถานท ีสดุแสนโรแมนตกิแหง่น ี

   VEEGLE SINCERE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี2 ศนูยเ์พาะเลยีงไขมุ่กอูซ๋ ี– เซยีงไฮ ้– วดัตงหลงิ – นมสัการวหิารเจา้แมก่วนอมิทใีหญท่สีุดใน

โลก –ศนูยก์ารแพทยจ์นีแผนโบราณ – อโุมงคเ์ลเซอร ์– หาดไวท่าน 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 แวะชม ศนูยเ์พาะเลยีงไขม่กุ สนิคา้ทมีคีณุภาพและมชีอืเสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซอืเลอืกชม

มากมาย ไมว่า่จะเป็นเครอืงประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน กําไล หรอืจะเป็นเครอืงสําอาง เชน่ 
ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้  จากนันนําทา่นออกเดนิทางูเ่มอืงเซยีงไฮ ้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านนมัสการ เจา้แม่กวนอมิ ณ วดัตงหลนิ หนึงในวัดเก่าแก่ของเมอืงเซยีงไฮ ้เรมิสรา้งในสมัย

ราชวงศห์ยวน ในปี ค.ศ. 1308 แต่ตัววัดไดถู้กทําลายหลายครัง จะมเีพยีงสว่นโบสถเ์ท่านันทเีหลอือยู ่
นําท่านชม วหิารเจา้แม่กวนอมิ  เป็นอาคารทองแดงสูง 20 เมตร กวา้ง 10 เมตร ภายในมภีาพสลัก
พระพทุธรปู 999 องค ์  ทันสมยั จากนัน ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ ยาแผนจนีโบราณ เป่าซหูลงิ 
หรอืในชอืว่า ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นทมีชีอืเสยีง ชมวดีทัีศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมนุไพร
จนีแต่ละชนดิ นําท่านสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของแมนํ่าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือ
จรดใตถ้งึ 4 กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทไีดช้อืว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ที
โดดเด่นของนครเซยีงไฮ ้อกีทังถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทสํีาคัญ แห่งหนงึของ
เซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทหีลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม
แบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทังการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทตีังของ
หน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ นําท่านนัง รถไฟอุโมงเลเซอร ์
ลอดอโุมงคใ์ตแ้มนํ่าหวังผู ่ซงึเป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพนืแมนํ่า 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายใน
ประดับตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ   

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
   พกัท ีSHANGHAI BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี3 ศนูยอ์ญัมณีหยก – ตกึ SWFC – ถนนนานกงิ – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – ชม
โชว ์ERA SHANGHAI CIRCUS WORLD 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 แวะชม อัญมณีลําค่า หยก เป็นเครืองประดับทีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชอืว่าใส่ แลว้จะช่วย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซอื กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทมีคีุณภาพและมี
ชอืเสยีงของประเทศจีน จากนันนําท่านขนึชมววิบน ตกึ SWFC ชันที 100 (Shanghai World 
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Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงูทสีดุในประเทศจนีดว้ยความสงูถงึ 492 เมตร ม ี101 ชนั บนพนืท ี
381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถ
มองเห็นตกึจนิเมา่ หอไขม่กุทวี ีและอาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน ์รอบๆ นครเซยีงไฮ ้    

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนันนําท่านสู ่ถนนนานจงิ หรอื นานจงิลู่ ( Nanjing Lu) เป็นถนนทเีกา่แกข่องเซยีงไฮส้รา้งขนึ

ตังแตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พนืถนนปู
ดว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝังของนานจงิลู ่เป็นทตีังของรา้นคา้มากมาย มทีัง
รา้นขายเสอืผา้แฟชนั รา้นขายของทรีะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหร ูรา้นจวิเวลรชีอืดัง ทังรา้นทเีป็นของ
คนจนีทอ้งถนิ และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีงัแต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น
ไอสกรมี ท่านยังสามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซยีงไฮ ้ใหญ่กว่า
สาขาปกต ิ300 เทา่ สําหรับสาขา Reserve Roastery ทเีพงิเปิดใหบ้รกิารในเซยีงไฮใ้หมห่มาดเมอืวันท ี
6 ธ.ค.ทผีา่นมาน ีสาขานนีอกจากความยงิใหญอ่ลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทยีาวทสีดุในโลก ถงึ 88 
ฟตุ  ขนึแท่นเป็นสาขาทีมบีารจ์บิกาแฟยาวทสีุดในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคัว
กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและเครอืงดมืตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทังเครอืงดมืทมีี
เฉพาะสาขานแีหง่เดยีวเท่านัน 

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นชมกายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมทดีทีสีดุในปัจจบุนังบประมาณ

กวา่ 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตนืเตน้เรา้ใจ ตนืตาตนืใจดว้ยชดุการแสดงทผีสมผสานระหวา่งกายกรรมจนี
ในอดตี บวกกบัความทันสมยั 

   พกัท ีPUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี4 ศนูยผ์า้ไหมถงเซยีง – ผลติภณัฑย์างพารา – วดัหลงหวั – ตลาดรอ้ยปีเฉงิหวงัเมยีว 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเขา้ชม ผลติภณัฑผ์า้ไหม ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหม เป็นของฝากคนทางบา้น 

จากนันนําท่าน แวะชม ผลติภณัฑย์างพารา ใหท้่านไดเ้ลือกชมสนิคา้ชุดเครืองนอนแปรรูปทดีีต่อ
สขุภาพ ฟังบรรยายกระบวนการและขันตอนของผลติภัณฑท์เีหมาะแกก่ารซอืเป็นของฝาก หรอืใชเ้องก็
ได ้

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

นําทา่นเขา้ชมและสกัการะเจา้แมก่วนอมิ วดัหลงหวัซอื วัดทเีกา่แกท่สีดุตังอยูท่างตอนใตข้องมหานคร
เซยีงไฮ ้ประวัตขิองวัดและความเป็นมาของวัดตอ้งเล่ายอ้นกลับไปในสมัยสามก๊ก เมอืปี 242 ซนุกวน
ตอ้งการสรา้งวัดแหง่นขีนึเพอือทุศิใหก้บัมารดาผูล้ว่งลับจงึเกดิเป็นวัดขนึครงัแรกโดยในตอนนันใชช้อืวดั
ว่า “วัดเซยีนซอื” แต่ต่อมาไดจ้งึไดเ้ปลยีนเป็นหลงหัวซอื ภายในวัดมวีหิารเจ็ดหลังตังอยู่บนพนืที
กวา้งขวางทีสุดในบรรดาวัดของนครเซยีงไฮ ้วหิารแต่ละหลังมีรูปปันพระพุทธรูปและเทพผูพ้ทิักษ์
ประดษิฐานอยูใ่หผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวข้อพรอาท ิในวหิารใหญ่มพีระศรศีากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย 
หรอื วหิารเจา้แมก่วนอมิทมีอีงคเ์จา้แมก่วนอมิพันกรรายลอ้มดว้ยพระพุทธรูปสทีอง 500 องค ์ดา้นตรง
ขา้มวัดมเีจดยีห์ลงหัว (Longhua Pagoda) เจดยีแ์ปดเหลยีมโบราณ 6 ชนั สงู 44 เมตร เป็นเจดยีท์ถีูก
สรา้งขนึมาใหมใ่นปี 922 แทนเจดยีอ์งคเ์ดมิแตไ่มอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิ
หวงเมยีว หรอืทเีรยีกกนัวา่ วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซงึไดก้ลายเป็นศูนยร์วม
สนิคา้ และอาหารพืนเมืองทแีสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดีตและ
ปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทมีชีอือกียา่นหนงึของนครเซยีงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิง
ตามอธัยาศัย   

คาํ    รบัประทานอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.50 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทยีวบนิท ีCA805 (มอีาหารบรกิารบนเครอืง) 
03.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

  
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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โปรแกรม : เซยีงไฮ ้อูซ๋ ีลอ่งเรอืราตร ี4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ (GO1PVG-CA002) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดยีว
เพมิ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

วนัท ี20-23 ก.ค. 61 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,900.- 4,900.- 

วนัท ี17 – 20 ส.ค. 61 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,900.- 6,300.- 

วนัท ี07 – 10 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัท ี21 – 24 ก.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 7,300.- 

วนัท ี20 – 23 ต.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,900.- 8,700.- 

วนัท ี27 – 30 ต.ค. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัท ี02 – 05 พ.ย. 61 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,900.- 6,700.- 

วนัท ี07 – 10 ธ.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,900.- 7,700.- 

30 ธ.ค. 61–02 ม.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 10,700.- 

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

 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถนิทา่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นขอเก็บทปิเพมิ 50 หยวนรวมเป็น 200 หยวนตอ่ทา่น 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง เพอื

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้า่ยทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรทั์งหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

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

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 
7.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 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] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามนั  
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนินําหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 
 กรณทีผีูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บเพมิทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 หยวนตอ่ทรปิ 
 

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

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับ
ราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์ังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 
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9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 

 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดังน ี** 
-ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-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  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง 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 
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- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ 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** 
 
ประกาศ 
เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรับราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามนัขนึในอนาคต ซงึทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษีนํามนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส ................................................................................. 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


