
 

โค้ดทวัร์ CNGT-518 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวนสนกุดิสนีย์แลนด์ | ลอ่งเรือเมืองโบราณจเูจียเจ่ียว | ถนนนานกิง | ย่านศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
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เซี่ยงไฮ้ ท่องโลกผจญภยั ตะลุยดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 2562  

 

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 12,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30) 
วนัท่ี 2. เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจเูจียเจ่ียว+ลอ่งเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - ช้อปปิง้ Super Brand Mall 
วนัท่ี 3. ร้านนวดเท้า(ยาบวัหิมะ) - ขึน้ตกึ SWFC ชัน้ 100 - ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง - ศนูย์หยก - หาดไวท่าน - ตลาดเฉินหวงเมี่ยว 
วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนัสวนสนกุดิสนีย์แลนด์(รวมคา่เข้าแล้ว) 
วนัท่ี 5. เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XJ761 : 06.50-10.15) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ - สนามบนิดอนเมือง (XJ760 : 00.15-05.30) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอน เมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตหูมายเลข 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์  มีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน  

วันที่2 
เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม - ถนนนานกิง - 
Starbucks Reserve Roastery - ช้อปป้ิง Super Brand Mall 

00.15 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ XJ760 (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
**สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่ น่ัง  แบบ 3-3-3 ** 

 หมายเหตุ : เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินของกรุ๊ป เป็นที่นัง่เป็นระบบ LANDOM  SEAT ไม่สามารถท าการเลือกที่นัง่ได้ บางท่านมา
ด้วยกนัอาจจะไมไ่ด้นัง่ติดกนั ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดไม่ให้บริการ ก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่าง
น้อย 1 ชัว่โมง 

05.30 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยคุสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซง่ได้เปลีย่นแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชมุชนเลก็ๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมือง
เซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูริ่มแมน่ า้หวงผู ่หา่งจากปากแมน่ า้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 
2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบชุด KFC หรือ MC DONALD ระหว่างเดินทาง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว (รวมล่องเรือ) ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝ่ังทะเลสาบดืน้ซาน และอยู่

ระหวา่งมณฑลเจ้อเจียงกบัมณฑลเจียงซู เป็นต าบลน า้แห่งวฒันธรรมโบราณ ติดอนัดบัหนึ่งในสี่ที่มีช่ือเสียงโด่งดงัในบรรดาต าบล
น า้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือวา่เป็นไขม่กุใต้แมน่ า้แยงซีเกียงจนถงึปัจจบุนันี ้ทา่นจะได้ลอ่งเรือชมตลาดน า้จเูจียเจ่ียว ซึง่เป็นเมือง
ที่มีสิง่ก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย  
น าทา่นแวะชม ร้านผ้าไหม สนิค้าขึน้ช่ือของเมืองจีน 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่  ( Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น walking 
street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินออ่น และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู ่
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เป็นที่ตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่
เป็นของคนจีนท้องถ่ิน และของตา่งชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ ด มีตัง้แต ่ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut ร้านไอศครีม 
น าท่านเดินทางสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับสาขา Reserve 
Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค.ที่ผา่นมานี ้สาขานีน้อกจากความยิง่ใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมีบาร์จิบ
กาแฟที่ยาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟุต ขึน้แท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่
กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มต่างๆ กว่า 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว
เทา่นัน้   

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ห้างสรรพสินค้า Super Brand Mall เป็นศนูย์การค้าของบริษัทพฒันาที่ดินในเครือ CP ตัง้อยูใ่นเขตลเูจียสุย่  ซึง่

เป็นศนูย์การค้าที่ส าคญัและมีช่ือเสยีงในเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้เลอืกซือ้สนิค้ายี่ห้อแบรนเนมตา่งๆ ตามอธัยาศยั 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   
ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ร้านนวดเท้า(ยาบัวหมิะ) - ขึน้ตกึ SWFC ชัน้ 100 - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - 
ศูนย์หยก - หาดไว่ทาน - ตลาดเฉินหวงเม่ียว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
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น าท่านสู ่ศูนย์สมุนไพรนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวั
หิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแต่ละชนิด จากนัน้น าท่านเข้าฟังการสาธิต
และให้ข้อมลูเก่ียวกบัการแพทย์จีนแผนโบราณ  
จากนัน้น าทา่นขึน้ชมวิวบน ตกึ SWFC ชัน้ที่ 100 (Shanghai World Financial Center-SWFC) เป็นตกึสงูที่สดุในประเทศจีนด้วย
ความสงูถึง 492 เมตร มี 101 ชัน้ บนพืน้ท่ี 381,600 ตารางเมตร ให้ทา่นชมทศันียภาพอนังดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก 
และสามารถมองเห็นตกึจินเมา่ หอไขม่กุทีวี และอาคารตา่งๆ พร้อมชมทิวทศัน์ รอบๆ นครเซี่ยงไฮ้       

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 

 จากนัน้น าทา่นชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยูอ่าศยัของชาวบ้านในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรง
ยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่
ปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

  
จากนัน้แวะชม ศนูย์อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือวา่ใสแ่ล้วจะชว่ยป้องกนัอนัตรายได้ให้
ทา่นได้เลอืกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน  
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 น าทา่นสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้หวงผูม่ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรม

ที่ได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้านการเงินการธนาคาร
ที่ส าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบ
โรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรม
ศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่  

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกนัวา่ วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็นศนูย์รวม

สนิค้า และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั ซึ่งเป็นย่าน
สนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS   HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 4 อิสระเตม็วันสวนสนุกดสินีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าทา่นเดินทางสู ่Shanghai Disneyland สวนสนกุแหง่ที่ 6 แห่งอาณาจกัรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนีย์

แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนกุดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตัง้อยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กบัแม่น า้
หวงผู่ และสนามบินผู่ตง    สวนสนกุเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง  3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวนัที่ 16 
มิถนุายน 2016  ซึง่ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทัง้สิน้ราว 5.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้านบาท 

 

 
 ภายในสวนสนกุเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย 6 ธีมปาร์ค และ 1 ฟรีโซนดงันี ้

1.DISNEY TOWN ประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึต่างๆมากมาย อีกทัง้ยงัมี LEGO LAND ในโซนนีอ้ีกด้วย 
2.MICKEY AVENUE โซนนีจ้ะเป็นโซนขายของที่ระลกึกบัร้านอาหาร และก็จะมีสว่นของที่ฉายหนงัการ์ตนูสัน้ของมิกกีเ้ม้าส์ เหมาะ
กบัการถ่ายรูปและนัง่พกัผอ่นภายในสวนสนกุ 
3.ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภยัที่จะท าให้นกัท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกบับรรยากาศหบุเขาลกึลบัในยคุดึกด าบรรพ์ 
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‘Camp Discovery’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลบั  และลงเรือเข้าไปสู่ ‘Roaring 
Rapids’ อโุมงค์ถ า้ปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยกัษ์น่าเกรงขาม และ Roaring Over The Horizon เป็นเคร่ือง
เลน่แนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิง่ก่อสร้างตา่งๆทัว่โลก  
4.TOMORROWLAND อีกหนึง่ไฮโลท์เดน่ของสวนสนกุดิสนีย์ ที่มกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กบัเด็กๆ พร้อม
กบัดีไซน์เคร่ืองเลน่สดุล า้ให้เข้ากบัคอนเซป็ต์ ส าหรับท่ีดิสนีย์แลนด์แหง่ใหมน่ี ้เปิดตวัเคร่ืองเลน่ท่ีมีจากวิดโีอเกมและภาพยนตร์ไซไฟ
ช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ที่ถกูขนานนามไว้วา่ “Lightcycle Power Run” เป็นหนึง่สดุยอดรถไฟเหาะตีลงักา
ส าหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก Star War อยา่ง “Star Wars Launch Bay” ได้ถ่ายรูปกบั Darth Vader 
ตวัเป็นๆ  
5.GARDENS OF IMAGINATION มีจดุเดน่เร่ืองวฒันธรรมของจีน สง่เสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนกุแห่งนีไ้ด้อย่าง
เต็มที ่สวนท่ีตัง้อยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘Wandering Moon Teahouse’ เป็นโรงน า้ชาที่พกัผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลง
ตวั อีกทัง้ยงัมีสวนที่เลอืกตวัละครสตัว์ของดิสนีย์ ดดัแปลงเป็นเหลา่ 12 นกักษัตร ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เคร่ืองเลน่เบาๆเด็กๆเลน่
ได้ ผู้ใหญ่เลน่ดี คือ Fantasia Carousel(ม้าหมนุ) กบั Dumbo The Flying Elephant  
 6.TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลดั เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเลน่และ
การแสดงโชว์สดุตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านัน้ จ าลองฉากต่างๆ ริมทะเล เคร่ืองเลน่ไฮไลท์คือ Pirates of the 
Caribbean – Battle for the Sunken Treasure เป็นเคร่ืองเลน่แนว 4D จะพาเรานัง่เรือพจญภยัไปกบัตอ่สู้ของเรือ Black Pearl กบั 
Flying Dutchman นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเลน่มากมาย เช่น ‘Barbossa’s Revenge’ และ ‘Siren’s Revenge’    
7.FANTASYLAND สนกุกบัเมืองเทพนิยาย เป็นโซนที่ตัง้ของปราสาทดิสนีย์ ที่มีช่ือว่า “Enchanted Storybook Castle” ท่านจะได้
พบกบัโชว์อนัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตนูท่ีทา่นช่ืนชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา่ มิกกีเ้มาท์, หมีพห์ู และ
เพื่อนๆตวัการ์ตนูอนัเป็นที่ใฝ่ฝันของทกุคน และยงัมีโซนกิจกรรมอย่างเช่น “Once Upon a Time Adventure” เป็นการพจญภยั
ภายในปราสาทดิสนีย์ พบเร่ืองราวของสโนว์ ไวท์ ผ่านจอภาพแบบสามมิติ หรือ “Alice in Wonderland Maze” เป็นทางเดินผ่าน
เขาวงกตเพื่อเข้าไปเจอตวัละครจาก Alice in Wonderland  และเคร่ืองเลน่ไฮไลท์ของโซนนีก็้คือ “Seven Dwarfs Mine Train” นัง่
รถไฟเข้าเหมืองแร่ไปกบัคนแคระทัง้ 7 ชวนให้สนกุและหวาดเสยีวได้พอสมควร 

 

 
 **เพื่อความสนกุสนาน อิสระอาหารกลางวนั และอาหารค ่า ตามอธัยาศยั** 

(ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัปรับเปลี่ยนวันที่เข้าชมสวนสนุกดีสนี่ย์แลนด์  ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นหลกั โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า**) 
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ค ่า สมควรแก่เวลาน าท่าเนดินทางเข้าสู่ที่พัก  
ที่พกั โรงแรม VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทา่ บริเวณใกล้สนามบิน 

วันที่ 5 
เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (XJ761 : 
06.50-10.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินเซ่ียงไฮ้ผู่ตง 

06.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XJ761  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครือง) 
10.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : เซ่ียงไฮ้ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดสินีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 20 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 22-26 ต.ค. 62 13,900.- 16,900.- 16,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 13-17 พ.ย. 62 12,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 14,900.- 17,900.- 17,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 16,900.- 19,900.- 19,900.- 4,000.- 9,900.- 

วนัท่ี 28ธ.ค.-01 ม.ค. 63 18,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 10,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์ นับจากวันเดนิทางกลับคิดค่าบริการเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
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1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 21 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจ ากับสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั

โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากค่าตัว๋เป็นการ
เหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเที่ยวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้ส าเนาหน้า
พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้องสง่เอกสารลว่งหน้า 14 
วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซา่กรุ๊ป ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท า
ให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสาร
เพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ  ที่มีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.  
ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยว
เทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอดุีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงักา 16.ลเิบีย 17.
ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตรุกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลยี   
  กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซา่เรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถกูยกเลิกทนัที ไม่
สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางครัง้อื่นๆ ได้ และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีที่น า้หนกัเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารที่สัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด

ฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบ
ทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหาย
หรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองที่นัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่
จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
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 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, ส าเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลีย่นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
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และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านที่

แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

โค้ดทวัร์ CNGT-518 
 

 

 

 
 
 
 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


