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เซ่ียงไฮ้ ล่องซีห ูตะลุยดสินียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน 

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 2563  

 

 
ราคาแนะน าเริ่มต้นเพยีง 13,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA806 : 02.25-07.25) 
วนัท่ี 2.     เซี่ยงไฮ ้(สนามบินนานาชาติผู่ตง) – หมู่บา้นโบราณเยี่ยเหอ – ศนูยย์างพารา – หงัโจว – อิสระชอ้ปป้ิง HANGZHOU OUTLET  
วนัท่ี 3. หงัโจว – ล่องทะเลสาบซีห ู– หมู่บา้นใบชาหลงจิ่ง – ศนูยผ์า้ไหม – เซี่ยงไฮ ้– หาดไว่ทาน – อโุมงเลเซอร ์– ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 
วนัท่ี 4. อิสระเต็มวนั เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้และบรกิารรถรบั-ส่ง) 
วนัท่ี 5. รา้นนวดเทา้+ยาบวัหิมะ – ตลาดเฉินหวงัเมี่ยว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ ้(สนามบิน

นานาชาติผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบินแอรไ์ชน่า โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้าร
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง)–หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ– ศูนย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET 

02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806 (มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ : พีเรียดทีเ่ดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค.63  ไฟลท์บินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี ้CA806 03.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ้ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น
หมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศซ์่งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซี่ยงไฮซ้ึ่งขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ  ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เขา้เมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเย่ียเหอ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขตประวตัิศาสตรเ์ยี่ยะเหอ ตัง้อยู่ที่ เมืองเจียซิง มีพืน้ที่ 9 ตารางเมตร 
ในถนนเต็มไปดว้ยล าธารเสน้เล็กๆ บา้นเรือนแบบราชวงศช์ิง อิสระใหท้านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านแวะ ศูนยส์ินค้ายางพารา ใหท้่านไดช้มผลิตภณัฑท์ี่ท  ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน  เป็นตน้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สดุแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลินกบัทิวทศันอ์นังดงามสองฟากถนน   
น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอ้ปป้ิงสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไปดว้ยสินคา้เสือ้ผา้ แฟชั่น กระเป๋า รองเทา้ 
และอื่นๆอีกมากมาย อิสระใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้ตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 
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วันที่ 3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – 
เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร ์– ถนนศิลปะเทยีนจือ่ฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

 

จากนัน้น าท่าน ล่องทะเลสาบซีหู  ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงรี มีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและอีกหน่ึง
ดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย
จดุส าคญัก็ไดแ้ก่ หน่ึงภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสิบทิวทศัน ์น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซึ่งเป็นท่ีมา
ของต านานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์ า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดชื่นรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ไดร้บัสมญานามจากนกัท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครนิทร”์ 

 
น าท่านเขา้ชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ชื่อของจีน ใหท้่านไดช้ิมชาขึน้ชื่อ โดยกล่าว
กนัว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าท่านเยี่ยมชม ศูนยผ้์าไหม ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเสน้ไหมออกมาผลิต
เป็นสินคา้ทัง้ใชเ้ครื่องจกัร ชมการดงึใยไหมรงัแฝดเพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศนูยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของภมูิภาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ดา้นแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮจ้ึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือไดว้่าเซี่ยงไฮ้
เป็นสญัลกัษณข์องจีนยคุใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั    
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตร เป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาติ” ถือเป็นสัญลักษณท์ี่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ ้อีกทั้งถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นการเงินการธนาคารที่ส  าคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 
เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมศลุกากร โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอดอุโมงคใ์ตแ้ม่น า้หวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงคส์รา้งลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ   

 

 
 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทยีนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบา้นในยคุ ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดว้ย

บา้นทรงยุโรปสลบักับบา้นแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบติดดิน หรือที่ปัจจบุนัเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปดว้ยคาเฟ่ และรา้นขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปินทัง้
ในและต่างประเทศ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ทีพ่กั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 4 อิสระเตม็วัน เซี่ยงไฮ้ดสินียแ์ลนด ์(รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 เดินทางสู่ สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLAND สวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลก ดิสนียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซี่ยงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเรื่องใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัที่เซี่ยงไฮ ้พรั่งพรอ้มดว้ยสิ่งดงึดูดใจยิ่งใหญ่อลงัการ เช่นทูมอร์
โรวแ์ลนด ์อ่าวขุมสมบตัิดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนีย้งัแบ่งพืน้ที่ส่วนหนึ่งส าหรบั
เป็นเมืองดิสนียห์รือดิสนียท์าวน ์ซึ่งประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหารและส่ิงบนัเทิง นอกจากนัน้ยงัมีโรงแรมที่พกั 2 
แห่งรวมทัง้“วิชชิ่งสตารป์ารก์“ (WISHING STAR PARK) บรเิวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าตื่นตาเล่าเรื่องเก่ียวกบั 12 นกัษัตร ดว้ยตวัละครของดิสนีย ์ 

 
นอกจากนัน้เซี่ยงไฮ ้ดิสนียแ์ลนดย์งัมีปราสาทเจา้หญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์
ของดิสนียแ์ลนดข์นาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลตด์ิสนียเ์คยสรา้งมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นที่อยู่ของเจา้หญิง
หลายองค์อีกด้วย เล่นเครื่องเล่นคลาสสิคของดิสีนย์และเครื่องเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ที่มี
เฉพาะที่เซี่ยงไฮเ้ท่านัน้ 

 
 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
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ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ทีพ่กั โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนยห์ยก – ถนนนานกิง – 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู่ ศูนยน์วดเท้า(ยาบัวหิมะ) พรอ้มฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทยโ์บราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนที่มีมานานนบัพนัปี รบัฟังการวินิจฉยัโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ พรอ้มผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้ 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกนัว่า วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งไดก้ลายเป็น
ศูนยร์วมสินคา้ และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณข์องชาวเซี่ยงไฮม้ีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจบุนัไดอ้ย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสินคา้ราคาถกูที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ ้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

 
 แวะชม อญัมณีล า้ค่า หยก เป็นเครื่องประดบัที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ให้

ท่านไดเ้ลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัวม์งคลท่ีมีคณุภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   
น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวย
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งาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตั้งของรา้นคา้มากมาย มีทั้งรา้นขายเสือ้ผ้าแฟชั่น รา้นขายของที่ระลึก รา้นอาหาร 
ภตัตาคารหรู รา้นจิวเวลรี่ชื่อดงั ทัง้รา้นท่ีเป็นของคนจีนทอ้งถิ่น   

 
น าท่านเดินทางสู่  Starbucks Reserve Roastery  สาขาใหญ่ที่สุดในโลกของจีน อยู่บนอาคาร 2 ชั้น พืน้ที่กว่า 2,700 
ตารางเมตร พรอ้มพนกังานกว่า 400 คน ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า มีบารจ์ิบกาแฟที่ยาวที่สดุในโลกที่ยาวถึง 88 ฟตุ 
มีเครื่องดื่มมากกว่า 100 ชนิด รวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียว มีเบเกอรี่ท่ีท าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและ
พบกบัเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เทคโนโลยี AR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจรงิเขา้กบัโลกเสมือน) ส่องมือถือ
ไปตรงไหนก็จะมีขอ้มลูออกมา สรา้งความสนกุสนานใหก้บัลกูคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารอีกดว้ย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  กรุงเทพฯ (สนามบิน สุวรรณภูมิ )  โดยเที่ ยวบินที่  CA805 ( มีบ ริการอาหารบนเค ร่ือง)                            
หมายเหตุ : พีเรียดทีเ่ดินทางเดือน เม.ย.-ต.ค. 63  ไฟทบ์ินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี ้CA805 23.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ 
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เซี่ยงไฮ้ ล่องซหีู ตะลุยดิสนียแ์ลนดสุ์ดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอรไ์ชน่า 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 17-21 ม.ค. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 07-11 ก.พ. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 21-25 ก.พ. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 06-10 มี.ค. 63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 13-17 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 20-24 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่  27-31 มี.ค. 63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 03-07 เม.ย. 63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัที่ 11-15 เม.ย.63       24,900.-  24,900.- 24,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัที่ 24-28 เม.ย.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่30 เม.ย.-04 พ.ค.63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 08-12 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 15-19 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 22-26 พ.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 12-16 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัที่ 19-23 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เด็กเก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าที่พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ
5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอ้มลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.  ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส  าเนาหนา้พาสปอรต์แบบเต็ม 2 หนา้มองเห็นขอ้มลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และตอ้ง
สง่เอกสารลว่งหนา้ 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าใหไ้ม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไดท้างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 

1,800 บาท พรอ้มเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเด่ียวผ่านศนูยร์บัย่ืน    

โปรดทราบ  ที่มีความประสงค ์ย่ืนค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นตน้มา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ไดต้อ้ง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใชเ้วลามากกว่าก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อซุเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์เมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรกั 9.อิหรา่น 10.อียิปต ์11.ซาอดีุอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอรแ์ดน 24.โซมาเลีย   
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        กรณีที่เจา้หนา้ที่ด  าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้มีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได ้และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดท้กุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น า้หนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 
กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารที่สั่ งเพิ่มเอง , ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

9.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุติัเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
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ด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
ค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้ -ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ย

ตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบตัรตัวจริง , ส าเนาสติูบตัรและสูติบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี่ HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            



 

 

  13 เซี่ยงไฮ ้ล่องซีห ูตะลยุดิสนียแ์ลนดส์ดุหรรษา  5 วนั 3 โดย สายการบินแอรไ์ชน่า                         [GQ1PVG-CA003] 

 

  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท างาน 

ญาติที่ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท า
วีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
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- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิัทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจท าใหท้่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเครง่ครดั) 


