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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่20 – 23 ก.ค. 61 18,900.- 

วนัที ่11 – 14 ส.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่25 – 28 ส.ค. 61 19,900.- 

วนัที ่01 – 04 ก.ย. 61 19,900.- 

 

เซีย่งไฮ ้สวนสนุก ดสินยีแ์ลนด ์
4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรไ์ชนำ่ 

 เร ิม่ตน้เพยีง 18,900.- 

 

 เต็มอิม่จใุจ กับสวนสนุก เซีย่งไฮ ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) 

 ชมหาดไวท่าน หาดในต านาน เจา้พอ่เซีย่งไฮ ้และชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิ 

 เช็คอนิ Starbucks Reserve Roastery สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 
 ชมศลิปะแนวสตรีท อารท์ ณ ถนนศลิปะเทยีนจือ่ฝาง 

 ลอ่งเรอืสมัผัสความงามแหง่..ทะเลสาบซหี ู
 ลิม้รสเมนูพเิศษ ไกเ่ศรษฐ+ีหมตูงปอ, เสีย่วหลงเปา  
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วนัที ่14 – 17 ก.ย. 61 19,900.- 

วนัที ่13 – 16 ต.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่19 – 22 ต.ค. 61 20,900.- 

วนัที ่21 – 24 ต.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่09 – 12 พ.ย. 61 19,900.- 

วนัที ่16 – 19 พ.ย. 61 19,900.- 

วนัที ่23 – 26 พ.ย. 61 20,900.- 

วนัที ่01 – 04 ธ.ค. 61 21,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61– 01 ม.ค. 62 24,900.- 

วนัที ่31 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62 23,900.- 

 

รำคำรวมคำ่วซีำ่เดีย่ว 4 วนัท ำกำร ทำ่นละ 1,500 บำทแลว้ 

รำคำนีย้งัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 150 หยวน / ทรปิ 
**กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นขอเกบ้ทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทำ่น** 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ – สนำมบนิสุวรรณภมู ิ– เซีย่งไฮ ้– หมูบ่ำ้น น ำ้โบรำณเยีย่เหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – 

รำ้นยำงพำรำ – หงัโจว – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจยี 

01.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิประต ู10 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนำ่ โดยมี

เจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ

ทา่น 

03.40 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่CA7806 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิูต่งเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปี

ค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์ง่ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็น

เพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเชา่ของ

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 

กรุงเทพฯ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– เซี่ยงไฮ ้– หมู่บา้นน ้า

โบราณเยีย่เหอ+ลอ่งเรอืชมเมอืง – ผลติภณัฑย์างพารา – หังโจว 

– ถนนโบราณเหอฝ่ังเจยี 

✈ 
 

�  �  

LIANG AN INTER 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่4* 

2 
หังโจว – สวนใบชาหลงจิง่ – ล่องเรือทะเลสาบซหีู – ศูนยผ์า้

ไหม – เซีย่งไฮ ้– ถนนศลิปะเถีย่นจื๋อ – GLOBAL GARBOR 
�  �  �  

PUJIANG Berkesy 

Residence 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวันเซีย่งไฮด้สินียแ์ลนด ์(รวมคา่เขา้) �  X X 
PUJIANG Berkesy 

Residence 
หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

4 
ศนูยย์าสมุนไพรจนี – ตลาดเฉนิหวังเมีย่ว – ศนูยอ์ัญมณีหยก – 
หาดไว่ทาน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดเถาเป่า – เซีย่งไฮ ้– 

กรุงเทพฯ 
�  �  

�

✈ 
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นานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกียง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ 

เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซ(ีเก่า) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้ น า

ท่านชม เมอืงโบรำณเยีย่ะเหอ เรียกอีกชือ่หนึง่ว่าเขตประวัตศิาสตรเ์ยี่ยะเหอ ตัง้อยู่ทีเ่มืองเจียซงิ มี

พืน้ที ่9 ตารางเมตร ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรือนแบบรัชวงศช์งิ จากนัน้น าท่านแวะรา้น

สนิคา้ยางพารา 

บำ่ย  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตคำร 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงัโจว ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มีความมั่งคั่งมากทีส่ดุแห่ง

หนึง่เป็นแหลง่เภสชัอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ีชือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดตีมีค า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” 

เพลดิเพลนิกบัทวิทศันอ์ันงดงามสองฟากถนน   จากนัน้ ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณเหอฝั่งเจยี 

รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีส ิน้คา้พื้นเมือง และของทีร่ะลกึใหท้่านเลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก

ตามอัธยาศยั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 LIANG AN INTER HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 หงัโจว-สวนใบชำหลงจ ิง่-ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี-ูรำ้นผำ้ไหม-เซีย่งไฮ ้– ถนนศลิปะ 

เถีย่นจือ๋ – ช๊อปป้ิง GLOBAL HARBOR 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเขา้ชม หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอ ู(ไรช่ำหลงจ ิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นไดช้มิ

ชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิง่ เพียง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวัน”จากนั้น ทุกท่านล่อง

ทะเลสำบซหี ูเนื่องมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีกัษณะใกลเ้คยีงกับวงรี มี

เนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดา้นถูก

ลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัมากกว่า 30 แห่งและ

สถานทีช่มทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึง่ภูเขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ 

และสบิทวิทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางูขาว” และ

ชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชืน่รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่

ไดร้ับสมญานามจากนักทอ่งเทีย่วว่า “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ระหว่างทางน าท่านเขา้ชม โรงงำนผำ้ไหม ทีเ่มืองแห่งไหม ถงเซยีง 

จากนั้นน าท่านชม ย่ำนศลิปะถนนเทยีนจือ่ฝำง  เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบา้นในยุค ค.ศ.1920 – 

1930  ประกอบไปดว้ยบา้นทรงยุโรปสลับกับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนี้เร ิม่มีชือ่เสยีง ในปี ค.ศ. 1998 

เพราะการจัดแสดงผลงานศลิปะจากศลิปินแบบตดิดนิ หรือทีปั่จจุบันเรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็ม

ไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ  และงานแสดงของศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ น าทา่นเดนิทางสู ่

GLOBAL HARBOR เป็น SHOPPING MALL ในเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก  ก่อสรา้งแบบสถาปัตยกรรม

สไตลศ์ลิปะแบบ  โคโลเนียล  เป็นหนึง่เดยีวในประเทศจีน ใหคุ้ณไดค้วามรูส้กึเหมือนชอ้ปป้ิงอยู่ยุโรป

โดยไม่ตอ้งเดนิทางไกลภายในนัน้มีสนิคา้มากมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ชัน้สองเนน้สนิคา้ที่

ออกแบบโดยนักออกแบบชือ่ดงัใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงและถา่ยรูป 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่RAYFRONT SHANGHAI XUHUI HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 เซีย่งไฮ ้– อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์( รวมคำ่เขำ้ ) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู ่Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ัน่เซีย่งไฮ ้

จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ซ ึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับที่เซี่ยงไฮพ้รั่งพรอ้มดว้ยส ิง่ดงึดูดใจ

ยิง่ใหญ่อลังการเชน่ทูมอรโ์รว์แลนดอ์่าวขุมสมบัตดินิแดนแฟนตาซสีวนแห่งจนิตนาการภายในบรเิวณ

สวนสนุกแห่งนี้ยังแบ่งพืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมืองดสินียห์รือดสินียท์าวน์ซ ึง่ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ป

ป้ิงรา้นอาหารและสิง่บันเทงินอกจากนัน้ยังมโีรงแรมทีพ่ัก2แห่งรวมทัง้“วชิช ิง่สตารป์ารก์“ ( Wishing 
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Star Park) บรเิวณชมทศันียภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนื้อที่2,440ไร่และสวนโมเสกอันน่าตืน่ตา

เล่าเรื่องเกีย่วกับ12นักษัตรดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนั้นเซี่ยงไฮ ้ดสินีย์แลนดย์ังมีปราสาทเจา้

หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของดสินียแ์ลนดข์นาดใหญ่ทีส่ดุและสงู

ทีส่ดุเทา่ทีว่อลตด์สินียเ์คยสรา้งมาโดยประสาทแห่งนี้จะเป็นทีอ่ยู่ของเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั *** 

ค ำ่  สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ ีพ่กั  

 
  พกัที ่PUJIANG BERKESEY RESIDENCE HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 ศูนยอ์ญัมณีหยก – หำดไวท่ำน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ถนนนำนกงิ – Starbucks Reserve 

Roastery – กรงุเทพ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 จากนั้นเขา้ชม รำ้นสมุนไพรจนี พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ยาประจ าบา้นที่มี

ชือ่เสยีงและใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศยั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเฉงิหวงัเมีย่ว หรอืทีเ่รยีก

กันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหาร

พืน้เมืองทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว 

ซึง่เป็นย่านสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกีย่านหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอัธยาศยั 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 

จากนัน้เยีย่มชม ศนูยห์ยก อัญมณีล ้าคา่ เครือ่งประดบัทีน่ยิมกนัอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้จะ

ชว่ยป้องกนัอันตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ีคุณภาพและ
มชีือ่เสยีงของประเทศจนี จากนัน้ น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าหวงผู่มี

ความยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอื

เป็นสญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญ 
แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เช่น 

สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก 
เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ จากนัน้น าท่านน่ัง รถไฟ
อโุมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอุโมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 

เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ จากนั้นใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกับตลาดก๊อปป้ี 
TAOBAOCHENG มีสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายหลากหลายยี่หอ้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ 

กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอย่างเต็มอิม่ 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

23.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CA805 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

02.25 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ..... 

 

 

  

 

 

 
โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้ดสินยีแ์ลนด ์ 5 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิ แอร ์ไชนำ่ (GO1PVG-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 ่20 – 23 ก.ค. 61 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,900.- 9,200.- 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที ่11 – 14 ส.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 11,200.- 

วนัที ่25 – 28 ส.ค. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัที ่01 – 04 ก.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัที ่14 – 17 ก.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 10,200.- 

วนัที ่13 – 16 ต.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัที ่19 – 22 ต.ค. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัที ่21 – 24 ต.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,900.- 11,700.- 

วนัที ่09 – 12 พ.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 9,700.- 

วนัที ่16 – 19 พ.ย. 61 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,900.- 9,700.- 

วนัที ่23 – 26 พ.ย. 61 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,900.- 10,700.- 

วนัที ่01 – 04 ธ.ค. 61 21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,900.- 11,700.- 

29 ธ.ค.61– 01 ม.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 14,700.- 

31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 13,700.- 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 150 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 

กรณีผูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่นขอเกบ้ทปิเพ ิม่ 50 หยวน รวมเป็น 200 หยวนตอ่ทำ่น 

** 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)์ 
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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   

 [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 และหัวหนา้ทวัร ์ทา่นละ 150 หยวน/ทรปิ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่านเก็บเพิม่ทา่นละ 50 หยวนเป็น 200 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 
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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 ** 

-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  
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 - 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 
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** 
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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) 


