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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 21-25 ต.ค. 61 24,900 

วนัที ่23-27 พ.ย. 61 24,900 

วนัที ่01-05 ธ.ค. 61 25,900 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทำ่นละ 200 หยวน / ทรปิ 

 

หงัโจว หวงซำน ขนุเขำในมำ่นหมอก 

5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอร ์ไชนำ่ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 24,900.- 

 

 เขา้หังโจว ออกเซีย่งไฮ ้มเีวลาเทีย่วมากขึน้ 

 ช็อปป้ิงถนนสายวัฒนธรรมถนุซ ียา่นการคา้ทีม่ชีวีติชวีาและสนิคา้มากมาย 

 ชมเขาหวงซาน เขาทีส่วยงามทีส่ดุในจนี ทีเ่ทีย่วระดับท็อป 5A (รวมกระเชา้ ขึน้- ลง) 
 เขา้ชมและเชค๊อนิ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหญทีส่ดุในโลก 

 ลอ่งเรอืสมัผัสความงามแหง่..ทะเลสาบซหี ู

 ลิม้รสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ, เสีย่วหลงเปา และเมนูกุง้มังกร 
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**กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ เป็นทำ่นละ  250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 
 

 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ

23.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิุวรรณภูม ิประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนำ่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

วนัที ่2 หงัโจว – ลอ่งทะเลสำบซหี ู– หมูบ่ำ้นใบชำหลงจ ิง่ – เมอืงถนุซ ี– ถนนโบรำณถนุซ ี

02.10 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืหงัโจว โดยเทีย่วบนิที ่CA716 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิ เมอืงหงัโจว หังโจวเมืองทีม่ีประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน หลังผ่านพธิีการ

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหังโจว เป็นเมืองทีม่ีประวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศฉ์นิ มชีือ่เรยีกว่าเมอืงเฉียนถงั สมัยราชวงศส์ยุเปลีย่นเป็นหังโจวตอ่มาใน

สมัยราชวงศซ์่งไดต้ัง้หังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาต ิทัง้ภูเขา ทะเลสาบ 

ตน้ไม ้และสวนจนไดร้ับสมญานามว่า “สวรรคบ์นดนิ”เนื่องจาก ซโูจว+หังโจว =ซหูัง แปลว่า ฟากฟ้ามี

สรวงสวรรค ์บนผนืปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง จากนัน้น าทา่นผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบเมนเูซ็ต KFC หรอื Mc Donald  

 น าท่านล่องทะเลสำบซหีู เนื่องมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะ

ใกลเ้คยีงกบัวงร ีมเีนื้อที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร 

สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมืองรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 

30 แห่งและสถานทีช่มทวิทศันม์ากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคญัก็ไดแ้ก ่หนึง่ภูเขา สองทางสามเกาะ หา้

ทะเลสาบ และสบิทวิทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรื่อง“นางพญางู

ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบ

แห่งนี้ทีไ่ดร้ับสมญานามจากนักทอ่งเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

บำ่ย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตคำร 

 จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่ำหลงจ ิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจีน ใหท้่านได ้

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ   
 

 

2 
หังโจว – ลอ่งทะเลสาบซหีู – หมู่บา้นใบชาหลงจิง่ – เมอืงถนุซ ี– 
ถนนโบราณถนุซ ี

✈ 

�  
�  �  

HUANGSHAN TIANDU 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

3 

เมอืงถนุซ ี– หวงซาน – ชมทะเลเมฆ – หุบเขาซไีห่ – ยอดกวงห

มงิตงิ – หนิบนิมา – จุดชมววิซไีห่ – (รวมค่ากระเชา้ข ึน้-ลง) – 
ถนนโบราณถนุซ ี

�  �  �  
HUANGSHAN TIANDU 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

4 
หวงซาน – เซีย่งไฮ ้– ศนูยผ์ลติภณัฑผ์า้ไหม – ศนูยก์ารแพทย์
แผนจนี  �  �  �  

SHANGHAI HOLIDAY 

INN EXPRESS HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ศนูยอ์ัญมณีหยก – หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ถนนนานกงิ – 

Starbucks Roastery Shanghai – กรุงเทพ �  �  
✈ 

�  
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ชมิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกนัว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน” จากนัน้น าท่านเดนิทาง

ไปยัง เมอืงถุนซี ซ ึง่เป็นที่ตัง้ของอุทยานหวงซานเป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ตัง้อาคาร

บา้นเรือนแบบเดมิไวจ้นถงึปัจจุบัน อสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบรำณถุนซ ีเป็นถนนคนเดนิสายเล็กๆยาว 

1,200 กว่าเมตรตดัอยู่กลางเมอืงถนุซจีุดเดน่ของถนนสายนี้อยู่ทีอ่าคารสองฝ่ังทีส่รา้งข ึน้มาตัง้แต่สมัยห

มงิ-ชงิและไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้โดยปัจจุบันตลอดถนนทัง้เสน้เป็นถนนสาย

วัฒนธรรมมรีา้นขายอาหารทอ้งถิน่รา้นขายงานศลิปะภาพวาดเครือ่งปั้นหนิสลกัเครือ่งประดับเครื่องเรือน

เครือ่งแตง่บา้นชาจนี 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 HUANGSHAN TIANDU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 เมอืงถนุซ ี– หวงซำน – ชมทะเลเมฆ – หุบเขำซไีห ่– ยอดกวงหมงิตงิ – หนิบนิมำ – จุดชมววิ

ซไีห ่– (รวมคำ่กระเชำ้ขึน้-ลง) – ถนนโบรำณถนุซ ี

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่หวงซำน ตัง้อยู่ในมณฑลอันฮุยมชีือ่เสยีงจากทวิทศันท์ีง่ดงามของยอดเขาหนิแกรนติ

และตน้สนหวงซานรูปร่างแปลกตา และ น าทา่นขึน้กระเชา้สู ่อทุยำนเขำหวงซำน ซ ึง่ตัง้อยู่ทางใตข้อง

แม่น ้าแยงซใีนมณฑลอันฮุยภเูขาหวงซานมภีมูปิระเทศสวยงามไดร้ับคดัเลอืกจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็น

มรดกโลกทางธรรมชาตเิมือ่ปีค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทัง้หมดประมาณ 72 ลูก น ้าตกใหญ่ 

2 แห่งและล าธาร 24 สายความงดงามที่ธรรมชาตเิสกสรรขึน้เป็นหวงซานนัน้ประกอบไปดว้ยตน้สน

รูปร่างแปลกประหลาดสวยงามกอ้นหนิรูปร่างแปลกตาตามจนิตนาการทะเลเมฆทีล่อยปกคลมุทั่วเขา 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เดนิตามระเบยีงคนเดนิชมววิยอดเขาเรือ่ยๆ ทา่นสามารถขัน้ไปจุดชมววิระหว่างทางแลว้ข ึน้ไปจุดชมววิ

ความเหมาะสมของร่างกายตวัเอง เชน่จุดชมววิทะเลเมฆ  หุบเขำซไีห ่ซ ึง่เป็นครึง่ทางของยอดเขา มี

พื้นทีก่วา้งใหญ่มาก  และมีโรงแรมประมาณ2แห่งบนซไีห่ อีกจุดหนึง่ทีน่่าขัน้คอืจุด”กวางหมงิติง่”

หมายความว่า ขัน้ไปถงึจุดสงูสดุ จะเห็นววิเขา ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่งู  พอขัน้ถงึมองลงขา้งลา่ง สว่างมาก 

เหมอืนใกลเ้ขา้ทอ้งฟ้า หลงัจากนัน้ น่ังกระเชา้ลงจากเขาหวงซาน 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่HUANGSHAN TIANDU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 หวงซำน – ศนูยผ์ลติภณัฑผ์ำ้ไหม – เซีย่งไฮ ้– ศูนยแ์พทยแ์ผนจนีโบรำณ – ตลำดรอ้ยปีเฉนิ

หวงเมีย่ว 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้ เดนิทางจากถุนซไีปเมืองถงเซียง ซึง่เป็นเมืองแห่งใหม่ของจีน ผลติเสน้ไหมทีข่ัน้ชือ่ของจีน   

น าทา่นแวะชม ศนูยผ์ำ้ไหม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหมไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ผา้พันคอ ฯลฯ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางไปยังเมือง เซีย่งไฮ ้ ซ ึง่ถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมู่บา้นชาวประมง จนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเล็กๆ 

หลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิ

แม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งอกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) จากนัน้ 

น าทา่นเขา้ฟังการบรรยายสรรพคณุของสมุนไพรจนี หรือในชือ่ว่า ยาบัวหมิะ ซือ้ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่า

ฟู่ หลงิ “ยาบัวหมิะ”ยาประจ าบา้นที่มีชือ่เสยีงและใหท้่านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพเิศษ 

หมายเหต ุ : ขอความร่วมมอืลกูคา้...กรุณาแชเ่ทา้ และนวดฝ่าเทา้ทกุทา่น (หากทา่นใดมีความประสงค์

จะไม่แชเ่ทา้และนวดฝ่าเทา้ ...กรุณาจ่ายเพิม่ทา่นละ 400 หยวน  น าทา่นสู ่ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว หรือที่

เรยีกกนัว่า ศาลเจา้พ่อหลกัเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้และอาหาร

พืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ของชาวเซีย่งไฮซ้ ึง่มกีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว 

ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั    

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
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  พกัที ่SHANGHAI  HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ศูนยอ์ญัมณีหยก – หำดไวท่ำน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ถนนนำนกงิ – Starbucks Reserve 

Roastery – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้เยีย่มชม ศนูยห์ยก หยกเปรยีบเสมอืนอัญมณีล ้าคา่ เป็นเครื่องประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลาย

เพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซยีะ

สตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้สูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตก

ของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า“พพิธิภัณฑ์

สถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้น

การเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่าง

สถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ

ส านักงานใหญ่ของธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้น าทา่น ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้ม่น ้าหวงผู่ลงไป 50 เมตร

ภายในอุโมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปตา่งๆ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนนำนกงิ ถนนแห่งนี้เปรยีบเหมอืนย่านสลีมของเมอืงไทย หรอืย่านออรช์ารด์ ของ

สงิคโปร ์ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กโิลเมตร มีหา้งสรรพสนิคา้มากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่

คกึคกัและทันสมัยทีส่ดุในเซีย่งไฮ จากนัน้ น าท่านชม รำ้นกำแฟ Starbucks Reserve Roastery 

สาขาใหม่ในเมอืงเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาทัว่ไป 300 เทา่ สาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิาร

ในเซีย่งไฮ ้เมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่่านมามไีฮทไ์ลทน์อกจากความยิง่ใหญ่อลังการแลว้ ยังมีบารจ์บิกาแฟที่

ยาวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟุต  ข ึน้แท่นเป็นสาขาทีม่ีบารจ์บิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้

สามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กว่า 100 เมนู 

รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานี้แห่งเดยีวเทา่นัน้ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.50 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA805 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

03.20 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ…… 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : หงัโจว หวงซำน ขุนเขำในมำ่นหมอก 5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอร ์ไชนำ่ (GO1HGH-CA001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่ 21-25 ต.ค. 61 24,900.- 24,900.- 7,900.- 4,500.- 14,900.- 

วนัที ่23-27 พ.ย. 61 24,900.- 24,900.- 7,900.- 4,500.- 14,900.- 

วนัที ่01-05 ธ.ค. 61 25,900.- 25,900.- 7,900.- 4,500.- 15,900.- 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 



 

     โค้ดทวัร์  GT-240 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่จนี แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

**กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ เป็นทำ่นละ  250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 

**หวัหนำ้ทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของลกูคำ้** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 
 

 
 
 

 
 
 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.-   

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   



 

     โค้ดทวัร์  GT-240 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 250 หยวนตอ่ทรปิ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

  
หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 
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-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 
10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง
นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
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6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................  

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

