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เทยีนสนิ ปกักงิกําแพงเมอืงจนี เซยีงไฮ ้ 
6วนั 4คนื 

 ซุปตาร.์..รวมมติรมหานคร 
กาํหนดการเดนิทางพฤษภาคม– ตลุาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิNOKSCOOT 
 กําแพงเมอืงจนี.. หนงึในเจ็ดสงิมหศัจรรยข์องโลก 
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  จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ.. หนงึในจตัรุสัทมีชีอืเสยีงทสีดุในโลก 
 หาดไวท่าน... หาดในตํานานเจา้พอ่เซยีงไฮ ้
 รา้นกาแฟStarbucks Reserve™ Roasteryใหญแ่ละสวยทสีดุในโลก 
 พเิศษสดุ!! ..นงัรถไฟความเร็วสูงจากปกักงิ-เซยีงไฮ ้
 เมนูพเิศษ !! เป็ดปกักงิสกุมีองโกลไกแ่ดงและเสยีวหลงเปา 

 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ 
พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก  
อาย ุ2-18 ปี 

พกัเดยีว 

28 พฤษภาคม – 02 มถินุายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

04 - 09 มถินุายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

11 - 16 มถิุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

18 - 23 มถิุนายน 2562  13,888.- 16,888.- 4,500.- 

25 - 30 มถิุนายน 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

02 - 07 กรกฎาคม 2562  15,888.- 18,888.- 4,500.- 

09 - 14 กรกฎาคม 2562 16,888.- 19,888.- 4,500.- 

16 - 21 กรกฎาคม 2562  

(วนัอาสาฬบูชา) 
17,888.- 20,888.- 

4,500.- 

23 - 28 กรกฎาคม 2562  

**วนัเฉลมิพระชนมพรรษารชักาลท1ี0** 
17,888.- 20,888.- 

4,500.- 

06 - 11 สงิหาคม 2562  (วนัแม)่ 17,888.- 20,888.- 4,500.- 

13 - 18 สงิหาคม 2562   16,888.- 19,888.- 4,500.- 

20 - 25 สงิหาคม 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

27 สงิหาคม – 01 กนัยายน 2562   16,888.- 19,888.- 4,500.- 

03 - 08 กนัยายน 2562   14,888.- 17,888.- 4,500.- 

10 - 15 กนัยายน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

17 - 22 กนัยายน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

24 - 29 กนัยายน 2562   15,888.- 18,888.- 4,500.- 

15 – 20 ตุลาคม 2562   17,888.- 20,888.- 4,500.- 

22 – 27 ตลุาคม 2562  

(วนัปิยมหาราช) 
18,888.- 21,888.- 4,500.- 
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ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

 
 
วนัแรก      กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง)-ทา่อากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไห-่ปกักงิ 
 

08.30น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณทา่อากาศยานดอนเมอืงชนั 3ประต ู5เคาทเ์ตอร6์สายการบนินก
สกูต๊(XW)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลดสมัภาระ 

11.20 น. ออกเดนิทางสูน่ครเทยีนสนิประเทศจนี โดยสายการบนิNOKSCOOTเทยีวบนิทXีW880(ใช้
ระยะเวลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง 30 นาท)ี 
(คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

17.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตเิทยีนจนิปินไหน่ครเทยีนสนิประเทศจีน(เวลาทอ้งถนิ
ประเทศจนีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชวัโมง)หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดนิทางสู่ นครปกักงิ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2ชวัโมง)1 ใน 4 เมอืงหลวงเกา่ของ
จนี และไดรั้บเลอืกใหจ้ดัการแขง่ขนัโอลมิปิกฤดรูอ้นปี 2551 เพอืเดนิทางสูโ่รงแรมทพีัก 

ทพีกั  โรงแรมYIFU HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว(ไมม่บีรกิารอาหารคาํ) 
วนัทสีอง      จตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ-พระราชวงัตอ้งหา้มกู-้พระราชวงัฤดรูอ้นอเีหอหยวน-รา้นไขม่กุ 
 รา้นหมอนยางพารา-ชมกายกรรมปกักงิ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
นําท่านเดนิทางสูจ่ตัรุสัเทยีนอนัเหมนิ (Tian an Men or 
Gate of Heavenly Peace) ตังอยูใ่จกลางกรุงปักกงิ เป็น
จัตรุัสทใีหญท่สีดุในโลก มเีนอืท ี2.5 ตารางกโิลเมตร สามารถ
บรรจุคนไดถ้งึ 2 ลา้นคน จัตุรัสแห่งนีถูกสรา้งขนึในสมัย
ราชวงศห์มงิ เดมิมชีอืว่าเดมิว่า “เฉงิเทยีนเหมนิ” ต่อมาในปี
ค.ศ. 1651 ซงึเป็นสมัยจักรพรรดซิุน่จอืแห่งราชวงศช์งิมกีาร
บรูณะซอ่มแซมใหมแ่ละไดเ้ปลยีนชอืมาเป็น “เทยีนอันเหมนิ” 
มาถงึปัจจบุนั 
นําทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัตอ้งหา้มกูก้ง (Imperial 
Palace or Forbidden City)ตังอยู่ดา้นหลังจัตุรัส
เทยีนอันเหมนิแผนผังเป็นรูปสเีหลยีมผนืผา้ มปีระตูวัง 4 
ประตู 4 ทศิ มพีนืทีทังหมด 724,250 ตารางเมตร มี
ตําหนักนอ้ยใหญถ่งึ 9,999 หอ้งสรา้งในสมัยพระเจา้หยง่
เล่อแห่งราชวงศ์หมงิ เมอืปี ค.ศ. 1406 เป็นทปีระทับ
ของกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงและชิง รวมทังสิน 24 
พระองค์ มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครัง แต่ยังคง
สถาปัตยกรรมเดมิ มคีวามสมบูรณ์แบบทสีุด ใหญ่ทีสุด
และรักษาไวไ้ดด้ทีสีุด รวมทังมปีระวัตทิยีาวนานทสีดุใน
โลกอกีดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(2) 
บา่ย นําท่านเดินทางสู่  พระราชวงัฤดูร้อนอีเหอหยวน 

(Summer Palace) ตังอยู่ในเขตไห่เตยีน ห่างจากตัว
เมืองปักกงิไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กโิลเมตร 
กษัตรยิร์าชวงศ์ชงิทรงใชเ้ป็นทเีสด็จแปรพระราชฐานหนี
ความรอ้นจากพระราชวังหลวงทปัีกกงิในฤดรูอ้นมาประทับที
พระราชวังฤดูรอ้นแห่งนี เป็นทยีอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี
เป็นอุทยานหลวงทีงดงามทีสุดของจีนมทีะเลสาบคุนหมิ
งซงึในฤดหูนาว จะมลีักษณะเป็นนําแข็ง สามารถลงไปเดนิ
เล่นกันไดเ้ลยทเีดยีว หากไดม้าเยอืนพระราชวังฤดูรอ้นใน
ฤดูหนาว ก็จะทําใหไ้ดส้ัมผัสบรรยากาศโรแมนตคิในอีก
รปูแบบหนงึ ทมีคีวามสวยงามไมแ่พก้ารมาเทยีวในสถานที
แหง่นใีนฤดอูนืๆ 
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นําทา่นชม รา้นไขม่กุ (Pearl shop)ประเทศทผีลติไขม่กุนําจดืรายใหญท่สีดุในเวลาน ีใหท้า่นได ้
มโีอกาสเลอืกซอืตามอธัยาศัย 

นําทา่นชมรา้นหมอนยางพารา(Rubber Pillow Shop)ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑ์
เครอืงนอนเพอืสขุภาพชนดิตา่งๆ  

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ เป็ดปกักงิ(3) 
นําท่านชม กายกรรมปักกงิ(Beijing Acrobatics Show)ซงึมกีารแสดงหลายหลายชดุ แต่ละ
การแสดงจะแตกต่างกันไป อาทเิชน่ โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นตน้ ส่วนไฮไลทค์ือการขับ
มอเตอรไ์ซคห์ลายๆๆ คันวนอยูใ่นพนืทจํีากดั 

ทพีกั  โรงแรมYIFU HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
วนัทสีาม รา้นหยก-กําแพงเมอืงจนีดา่นจหียงกวน-พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ-ิผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิก 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
 นําทา่นชม รา้นหยก(Jade Shop)ชาวจนีมคีวามเชอืวา่หยกเป็นอญัมณลํีาค่ากวา่ทองและเพชร

เป็นสริมิงคลแกผู่ท้ไีดม้าครอบครอง ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเป็นเครอืงประดบันําโชคตามอธัยาศัย 
 นําท่านเดนิทางสู่กําแพงเมอืงจนีด่านจหียง

กวน (Great Wall of China)1 ใน 7 สงิ
มหัศจรรยข์องโลกสรา้งเมอืกว่า 2,500 ปีมาแลว้ 
ตังแต่ก่อนสมัยของจนิซฮี่องเต ้จักรพรรดอิงค์
แรกในประวัตศิาสตรจ์นี จดุประสงคก็์เพอืป้องกัน
การรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมกีาร
ก่อสรา้งเพมิเตมิโดยฮ่องเตอ้งคต์่อมาอกีหลาย
พระองค์ จนสําเร็จในทีสุด กําแพงเมืองจีนถือ
เป็นงานก่อสรา้งทีมหัศจรรยท์สีุดแห่งหนงึของ
โลกเท่าทเีคยมมีาไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมอืปี พ.ศ. 2530 

เทยีง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ สกุมีองโกล(5) 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ TELIHUA ART 3D 

GALLERYเพือชมพิพิธภัณฑ์ทีรวบรวมงาน
ศลิปะแบบ 3 มติ ิทที่านสามารถถ่ายรูปเสมอืน
อยูใ่นภาพจําลองเหตกุารณ์นันๆได ้ 

 นําท่าน ผา่นชมสนามกฬีาโอลมิปิกรงันก (Bird s 
Nest Stadium)สนามกฬีาหลักทีใชใ้นการ
แข่งขันกฬีาโอลมิปิกฤดูรอ้นปี2008 ตังอยู่ใจ
กลาง Olympic Complex จะเปิดไฟสวยงาม 

คาํ บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(6) 
ทพีกั  โรงแรมYIFU HOTELหรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 
ดาว 
วนัทสี ี รา้นปีเซยีะ-ตลาดหงเฉยีว-ปกักงิ-รถไฟความเร็วสงู-เซยีงไฮ-้ซนิเทยีนต ี 
 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 
นําทา่นชมรา้นปีเซยีะ (Pi Xiu)สงิศกัดสิทิธเิกยีวกบัโชคลาภเงนิทองของชาวจนี เหมาะสําหรับ
ทา่นททํีาการคา้ขาย หรอืประกอบกจิการตา่งๆ 

 นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดหงเฉยีว(Hongqiao Market)ตังอยูใ่จกลางของกรุงปักกงิ อยู่ทางทศิ
ตะวันออก ของหอฟ้าเทยีนถาน ชอืจรงิ ๆ ของทนีคีอื ตลาดมกุหงเฉยีวปัจจบุนัมทัีงหมด 8 ชนัเป็น
ชันเหนือพืนดนิ 5 ชันและชันใตด้นิ 3 ชันมพีนืทรีวม 32,000 ตารางเมตรมขีองก็อป พวกกระเป๋า 
รองเทา้ สนิคา้ไอที เป็นตน้ อีกทังมีสนิคา้หลากหลายกว่า
ตลาดรัสเซยี 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(8) 
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟปกักงิ เพอืโดยสาร รถไความ

เร็วสงู สู ่เซยีงไฮ(้ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชวัโมง) 
เป็นเสน้ทางรถไฟความเร็วสงูทมีคีวามยาวทังหมด1,318 
กโิลเมตร และวงิผา่นปักกงิ เทยีนจนิ เหอเป่ย ซานตง อนัฮยุ 
เจยีงซแูละเซยีงไฮท้งัหมด7เมอืง  
(หมายเหต ุ: กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระทกุชนิ ลกูคา้



 

ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดแูลเอง
คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

 นําท่านเดนิทางสู่ย่านซนิเทยีนตี
ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซนิ เทียน ตี จะทําใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิ
เหล่านัน ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกับใน
ยโุรป มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้งเลน่ อา่นหนังสอืเพลนิ ๆ มากมาย 

ทพีกั  โรงแรมVenus International Hotel 
 
วนัทหีา้ รา้นผา้ไหม-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร์
 รา้นกาแฟ Starbucks

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม รา้นผา้ไหม
หม่เสอืผา้รองเทา้เป็นตน้
นําท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร์
เวลาประมาณ 5 นาทภีายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ
นําทา่นเดนิทางสูห่าดไวท่าน
แม่นําหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ
เ ป็ น เขตสถา ปัตยกร รมทีได ช้ ือ ว่ า  
นานาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษ
ไฮ ้อกีทงัถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคาร
ทสํีาคัญ แห่งหนึงของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีหลากหลาย 
เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทังการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก
เป็นทีตังของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญ่

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนนานกงิ

ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 
ยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้
นําท่านเดนิทางสู่รา้นนวดเทา้
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ
กนัดใีนชอืบวัหมิะสรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ
ประจําบา้น 
นําท่านเดนิทางสู่รา้นกาแฟ 
เซียงไฮ  ้มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ 
ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ใีหญแ่ละสวยทสีดุใน
โลกเปิดใหบ้รกิาร เมอืวันท ี
เครืองดืมหลากหลายมากกว่า 
รวมทังเครืองดืมทีมีเฉพาะสาขานีแห่งเดียว 
นอกจากนันยังมีอาหารและขนมมากมายใน
ส่วนเบเกอรีทีใชช้ือว่า
ร่วมมอืกับรา้นเบเกอรชีอืดังจากอติาล ีและเป็น
สาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 
ทรีา้นทุกวันมากกว่า 80 
มากกว่า 30 คนนอกจากนี 
เทคโนโลยAีR สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดย
ร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมือจ่อ
โทรศัพทไ์ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมี
รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์และลูกคา้ยัง
ไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดเฉงิหวงัเมยีว
ว่า วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเก่า 
ซงึไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพืนเมอืงที
แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้กีารผสมผสาน

XWTSN

ตอ้งเป็นผูจ้ดัการและดแูลเอง... เพอืความสะดวกและรวดเร็ว) 
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(9) 

ย่านซนิเทยีนต ีเป็นอกีจุดทีมคีวามคลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลาง
ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซนิ เทียน ตี จะทําใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิ
เหล่านัน ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกับใน

หาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้งเลน่ อา่นหนังสอืเพลนิ ๆ มากมาย 
Venus International Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์หาดไวท่าน-ถนนนานกงิ-รา้นนวดเทา้
Starbucks-ตลาดเฉงิหวงัเมยีว-ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (10) 
รา้นผา้ไหมทขีนึชอืของประเทศของจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหมเชน่ผา้

หม่เสอืผา้รองเทา้เป็นตน้ 
ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์อโุมงคล์อดแมนํ่าสายแรกในประเทศจนีเพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใช ้

นาทภีายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ 
หาดไวท่าน ตังอยูบ่นฝังตะวันตกของ

แม่นําหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตร
เ ป็น เขตสถา ปัตยกร รมทีได ช้ ือ ว่ า  “พิพิธภัณฑ์

ถอืเป็นสัญลักษณ์ทโีดดเด่นของนครเซยีง
ไฮ ้อกีทงัถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคาร
ทสํีาคัญ แห่งหนึงของเซยีงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่
ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีหลากหลาย 
เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธคิ บารอค รวมทังการ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 

นทีตังของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญ ่
บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนพูเิศษ !! ไกแ่ดง(11) 

ถนนนานกงิ ถนนแหง่นีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 
ของสงิคโปร ์ถนนนมีคีวามยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนเีป็น
ยา่นทคีกึคักและทันสมยัทสีดุในเซยีงไฮ ้ 

รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอีกวธิีหนึงในการผ่อนคลาย
ความเครยีด ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ัง

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ

รา้นกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตารบ์คัสส์าขาใหมท่นีคร
มาพรอ้มกับความยงิใหญ่อลังการ 

ครองตําแหน่งสตารบ์คัสท์ใีหญแ่ละสวยทสีดุใน
โลกเปิดใหบ้รกิาร เมอืวันท ี6 ธันวาคม 2560 มี
เครืองดืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด 
รวมทังเครืองดืมทีมีเฉพาะสาขานีแห่งเดียว 
นอกจากนันยังมีอาหารและขนมมากมายใน

ทีใชช้ือว่า Princi™ ซึงเป็นการ
ชอืดังจากอติาล ีและเป็น

สาขาแรกในเอเชยี มกีารทําขนมกันสดๆ ใหม่ๆ 
80 ชนดิ โดยเชฟชาวจนี

นอกจากนี สตาร์บัคสย์ังนํา
สรา้งความสนุกสนานใหก้ับลูกคา้ โดย

ร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมือจ่อ
ปยังจุดต่างๆ ในรา้น เชน่ ถังคัวกาแฟ ก็จะมี

รายละเอยีดต่างๆ ปรากฏขนึในโทรศัพท ์และลูกคา้ยัง
ไดส้นุกสนานไปกบัการจ่อโทรศัพทไ์ปยงัจดุตา่งๆ 

ตลาดเฉงิหวงัเมยีว หรอืทเีรยีกกัน
ว่า วัดเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตังอยู่ใจกลางเมอืงเก่า 

ย์รวมสนิคา้ และอาหารพืนเมอืงที
แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซยีงไฮม้กีารผสมผสาน

TSN02ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 

เป็นอกีจุดทีมคีวามคลาสสกิของมหานครเซยีงไฮ ้ท่ามกลาง
ความวุ่นวายของเมืองใหญ่แห่งนี ย่านซนิ เทียน ตี จะทําใหคุ้ณหลุดออกมาจากความยุ่งเหยงิ
เหล่านัน ดว้ยตกึและอาคารเก่าแก่ หา้งรา้นคา้ต่าง ๆ ตกแต่งใหม้บีรรยากาศทอีบอุ่นคลา้ยกับใน

หาร รา้นกาแฟ ใหไ้ดนั้งเลน่ อา่นหนังสอืเพลนิ ๆ มากมาย  
 

รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) 
ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 

ทขีนึชอืของประเทศของจนีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ททํีาจากผา้ไหมเชน่ผา้

เพอืขา้มไปยังฝังตรงขา้มใช ้

ถนนแหง่นีเปรยีบเหมอืนยา่นสลีมของเมอืงไทย หรอืยา่นออรช์ารด์ 
กโิลเมตร มหีา้งสรรพสนิคา้มากมายอยูบ่นถนนแห่งนเีป็น

ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอีกวธิีหนึงในการผ่อนคลาย
พรอ้มชมครมีเป่าซูถ่ังหรอืทรีูจั้ก

สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหมผุพองและแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญ

สตารบ์คัสส์าขาใหมท่นีคร



XWTSN02ซปุตาร ์รวมมติรมหานคร 
 

ระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซงึเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทมีชีอือกียา่นหนงึของนครเซยีงไฮ ้
ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิงตามอธัยาศัย 

 
 
คาํ  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ !! เสยีวหลงเปา(12) 

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง 
วนัทหีก ทา่อากาศยานนานาชาตซิา่งไหผู่ต่ง-กรงุเทพมหานคร(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 
 

02.20น. เหนิฟ้าเดนิทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานครโดยสายการบนิNOKSCOOT
เทยีวบนิทXีW857 
 (คา่ทวัรไ์มร่วมคา่อาหารบนเครอืง สายการบนิมบีรกิารจาํหนา่ยอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

05.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืงประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่นละ400 บาท/ทรปิ/ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลจนีเพอืรว่มโปรโมทสนิคา้พนืเมอืง ในนามของรา้นรฐับาล คอื รา้น
ไขม่กุ, รา้นยางพารา, รา้นหยก, รา้นบวัหมิะ, รา้นปีเซยีะซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีล
กบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น
แวะชม ซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ทงัสนิ และถา้หากลูกคา้
ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลทุกเมอืงหรอืหากทา่นตอ้งการแยกตวัออกจากคณะ  ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ700หยวน/ทา่น/รา้น 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 9,888บาท** 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 7,000.- 
ราคานรีวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบนิและวซีา่ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง  
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับตามรายการทรีะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีนํามนั 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 1 ชนิ นําหนักไมเ่กนิ 20 กก. 
 โรงแรมทพีักตามทรีะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทรีะบ ุ  
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหัวหนา้ทัวรอํ์านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบยีประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่วซีา่แบบกรุป๊ทอ่งเทยีวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,500 บาท  (สําหรบัพาสสปอตไ์ทย และเดนิทาง

ไป-กลบัพรอ้มคณะเทา่นนั)   
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เดยีวเขา้ประเทศจนี **ในกรณีททีางรฐับาลจนีประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีว 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการทําวซี่าเพมิ ทา่นละ 2,000 บาท**(หมายเหต ุเนอืงจากศนูย์
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ใหบ้รกิารยนืขอวซีา่ประเทศจนีประจํากรงุเทพฯ  มกีารประกาศปรบัขนึคา่ธรรมเนยีมการบรกิารของ
ศนูยฯ์ วซีา่จนีประจํากรงุเทพฯโดยมผีลบงัคบัใชต้งัแต ่วนัศกุร ์ท ี15 มนีาคม 2562 เป็นตน้ไป) 

× คา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 350 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น  ในสว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์า่น
ละ 400บาทตอ่ทรปิ/ลกูคา้ (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครอืงดมื คา่ซกัรดี คา่มนิิ
บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทีสายการบนินันๆกําหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ
ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่ง หากสายการบนิมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธเิก็บเพมิตามความเป็นจรงิ กอ่นการเดนิทาง 

× คา่วซีา่จนีสําหรับชาวตา่งชาต ิ
× คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
× คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7 % และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3 % 
× คา่ทวัรช์าวตา่งชาตเิก็บเพมิ 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาคา่ทวัรป์กต ิ

 
เดนิทางขนึตํา 15 ท่านหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทจีะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 
 มดัจําทา่นละ 8,000 บาท ภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมดัจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตัดทนัีงใหล้กูคา้ทา่นอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงอืนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์
 สง่รายชอืสาํรองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่นัใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุ่างๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  
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6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน 

11. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนื ๆ  

12. กรณตีอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีงTRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ ขอสงวน
สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดยีว โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครงัทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 
15. การบรกิารของรถบสันําเทยีวตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชวัโมง ในวันนันๆ มิ

อาจเพิมเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรม
การเดนิทาง 

 
เอกสารประกอบการยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศจนีแบบกรุป๊   

 
 สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ทมีอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 รปูถา่ยสหีนา้ตรง 2 นวิจํานวน 2 รปูนําสง่มาทบีรษิทั 

 
การทําวซีา่กรุป๊ทอ่งเทยีวนนัใชแ้คเ่พยีงสาํเนาพาสปอรต์ ตอ้งถา่ยชดัเจน เห็นทงั 2 ดา้น  

ตามตวัอยา่งเทา่นนั !!  
กรณีลกูคา้ไมส่ะดวกถา่ยรปูพาสปอรต์สง่มา สามารถสง่เลม่พาสสปอตต์วัจรงิมาใหก้บับรษิทัได ้
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ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 
 
รายการทัวร.์...............................................................................วันเดนิทาง........................................ 

ชอืผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทังหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ท่าน / เด็กอายตํุากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักทีใชท้ั งหมด. . . . . . . . . . . . .ห อ้ง   (TWIN. . . . . . . . . . .  /DOUBLE……….. .  /  SGL…….…… / 

TRIPLE.............) 

 
รายชอืผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชอืไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์นืตามททีา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 

อาหาร  ไมท่านเนอืวัว  ไมท่านเนอืหม ู  ไมท่านสตัวปี์ก  ทานมงัสาวริัต 

รายละเอยีดอนืๆ............................................................................................................................ 

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

 

 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงอืนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชอื.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 
 

ลําดบั ชอื-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชอื-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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