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 ก ำหนดกำรเดนิทำง    

วนัท ี ่19 – 23 ต.ค.60 (วนัปิยะฯ) 22,900.- 

วนัท ี ่11 – 15 / 27 – 31 ต.ค.60 21,900.- 

วนัท ี ่02 – 06 / 16 – 20  พ.ย.60 /21 – 25 ธ.ค.60 20,900.- 

วนัท ี ่28 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 61(วนัหยุดปีใหม)่ 22,900.- 

วนัท ี ่30 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 (วนัหยุดปีใหม)่ 23,900.- 

โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ(MU548/02.30-07.10)   ✈  

2 

เซีย่งไฮ-้อู๋ซ-ีพระใหญ่หลงิซาน(รวมรถราง)-ศาลาฝานกง-รา้น

ไขมุ่ก – ซูโจว – จัตุรัสหยวนหยง (SUZHOU HARMONY TIME 

SQUARE) 

O O O 
NANYA HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 4* 

3 
หังโจว – รา้นผา้ไหม – ลอ่งทะเลสาบซหูี (เรอืเหมา) – 

หมู่บา้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย  
O O O 

HANGZHOU BEST 

WESTERN HOTEL หรอื
เทยีบเทำ่ 4 * 

4 

หังโจว – เซีย่งไฮ ้– รา้นนวดฝ่าเทา้ + บัวหมิะ – หาดไว่ทาน 

–อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลาดก๊อปป้ี TAOBAOCHENG –  

ชมกายกรรม ERA SHOW 

O O O 
Pujiang Berkesy 

Residence  หรอื
เทยีบเทำ่ 4* 

5 
วัดพระหยกขาว – รา้นหยก – ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว – บุฟเฟต ์– 

เซีย่งไฮ ้– กรุงเทพฯ(FM853/18.30-21.55) 
O O ✈  

 

**ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทำ่นละ 80 หยวน/ทรปิ** 

 

บนิตรงเซีย่งไฮ ้พระใหญห่ลงิซำน 
ซูโจว หงัโจว 5 วนั 3 คนื (FM/MU) 

โดยสำยกำรบนิไชนำ่อสิเทริน์/เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์
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วนัแรก          กรงุเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภูม ิ

23.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอรU์ 

โดยสำยกำรบนิไชน่ำอสิเทริน์/เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์(FM/MU)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับ

ทกุทา่น 

 

วนัท ีส่อง      เซีย่งไฮ-้อู๋ซ-ีพระใหญ่หลงิซำน(รวมรถรำง)-รำ้นไขม่กุ-ซูโจว-จตัุรสัหยวนหยง  

(SUZHOU HARMONY TIME SQUARE) 

02.30น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซีย่งไฮ ้โดยเทีย่วบนิที ่MU548  

07.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนินำนำชำตผิู่ตงเมอืงเอกเทศเซีย่งไฮ ้ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แต่

ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได ้

เปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 

1848 ตวัเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิแม่น ้าหวง

ผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม่) 

และเขตผู่ซ(ีเกา่) กัน้โดยแม่น ้าหวงผู่ น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ แบบชุด KFC ระหวำ่งเดนิทำง  

 เดนิทางสู ่เมอืงอู๋ซ ีซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่ เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิ

มชีือ่วา่ ซซีานเลา่กนัวา่เมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีุกในเมอืงนี้และต่อมาแร่ดบีุกถูก

ขดุเจาะจนหมดสิน้ แตบ่ังเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความวา่ “มอีาวธุ 

แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวธุแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสุข” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่

วา่อู๋ซ ีแปลวา่ไม่มตีะกัว่ น าทา่นสูว่ดัพระใหญ่หลงิซำน (รวมรถรำง) นมัสการ พระ

ใหญ่หลนิซำนตำ้ฝอ(พระพุทธเจำ้ปำงประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มังกร) 

จากนัน้นั่งรถกอลฟ์ สูพ่ระพุทธรปูขนาดใหญ ่สงู 88 เมตร เป็นพระพุทธรปูปางหา้มญาต ิ

ลกัษณะพระพักตรส์งา่งาม  เชญิทา่นไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั  

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 

ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   ซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

 จากนัน้แวะชม รำ้นไข่มุก สนิคา้ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของเมอืงจนี มสีนิคา้ใหเ้ลอืก

ซือ้เลอืกชมมากมาย ไม่วา่จะเป็นเครือ่งประดบั เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มือ แหวน ก าไล 

หรอืจะเป็นเครือ่งส าอาง เช่น ครมีไข่มุก ผงไข่มุก เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่

เมอืงซูโจว ซึง่มีประวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ เดมิมีชือ่ว่า “เมืองกูซ้”ู ซึง่เป็นเมืองทีจ่ัด

ตน้แบบของการจดัสวนจนีทีส่วยงาม เป็นอนัดบัหนึง่ในลุม่แม่น ้าแยงซเีกยีงตอนใตแ้ละ

ไดช้ือ่ว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอกีทัง้เป็นเมืองทีง่ดงามมากจนไดร้ับฉายาว่า “เมือง

สวรรคใ์นโลกมนุษย์” พรอ้มเมืองหังโจวน าท่านชม จตัุรสัหยวนหยง(Suzhou 

Harmony Time Square) เป็นจตัรุสัแห่งใหม่ทีช่าวตา่งชาตมิาลงทุนในเมืองซูโจว 

สรา้งไดอ้ย่างสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหมพ่รอ้มชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกวา่ 

500 เมตร 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2 ช ัว่โมง 

พกัที ่  SUZHOU NANYA HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว ซูโจว 

วนัท ีส่ำม      หงัโจว-รำ้นผำ้ไหม-ลอ่งทะเลสำบซหี(ูเรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำ-ถนนโบรำณเหอฝงัเจยี 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มีความ
มั่งคัง่มากทีส่ดุแห่งหนึง่เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศลิปะที่มีช ือ่เสยีง
แห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดตีมีค าเปรียบเปรยถงึความสวยงามของเมือง

หังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค ์บนดนิมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกับ
ทวิทัศนอ์ันงดงามสองฟากถนน 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3.30 

ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูแนะน ำ ไกข่อทำน+หมูตงโพ  

บำ่ย น าทกุทา่น ลอ่งทะเลสำบซหี ู(เรอืเหมำ)เนือ่งมาจากตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของเมือง

หังโจวทะเลสาบมลีกัษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมีเนื้อที ่5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบ

ประมาณ 15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่

ดา้นเป็นเมอืงรอบซหีู ประกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานทีช่ม

ทวิทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดส าคัญก็ไดแ้ก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ หา้

ทะเลสาบ และสบิทวิทศัน ์น าทา่นลอ่งเรอืผ่านชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านาน

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

3 ช ัว่โมง 
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เรือ่ง“นางพญางขูาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาติ

อันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ที่ไดร้ับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า 

“พฤกษชาตใินนครนิทร”์จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บำ้นเหมยเจยีอู (ไร่ชำหลงจ ิง่) แหล่ง

ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกล่าวกันว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ 

เพยีง 1 จบิ ปากจะหอมตลอดวนั” **หมำยเหตุ : หำกกรุป๊ออกเดนิทำง จ ำนวนลูกคำ้ไม่

ถงึ 15 ทำ่น ลอ่งทะเลสำบซหีู ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมำ** 

ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณเหอฝัง่เจยี รา้นคา้ตา่งๆ ตกแตง่แบบจนีโบราณ มสี ิน้

คา้พืน้เมอืง และของทีร่ะลกึใหท้า่นเลอืกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั HANGZHOU BEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 4 * หงัโจว 

วนัท ีส่ ี ่         หงัโจว – เซีย่งไฮ ้– รำ้นนวดฝ่ำเทำ้ + บวัหมิะ – หำดไวท่ำน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ตลำด

กอ๊ปป้ี TAOBAOCHENG – ชมกำยกรรม ERA 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสูม่หำนครเซีย่งไฮ ้เป็นเมอืงศูนย์กลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของ

ภมูภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงนิ การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั่น และการ

ท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮเ้ป็น

สญัลกัษณข์องจนียุคใหมใ่นดา้นความกา้วหนา้และความทนัสมยั  น าทา่นสูร่ำ้นนวดฝ่ำ

เทำ้และยำบวัหมิะ พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจนี เป็นยาแกน้ ้ารอ้น

ลวกเป่าฟู่ หลงิ ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้า่นไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกบัยาสตูร

พเิศษ หมำยเหตุ  : ขอควำมรว่มมอืลูกคำ้...กรุณำแช่เทำ้ และนวดฝ่ำเทำ้ทุกทำ่น (หำก

ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะไม่แช่เทำ้และนวดฝ่ำเทำ้ ...กรุณำจ่ำยเพิ่มท่ำนละ 300 

หยวน )   

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ  

3 ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนอื

จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ือ่ว่า “พิพิธภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น

สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกีทัง้ถอืเป็นศูนย์กลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคญั แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครฐั เชน่ 

กรมศลุกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของ น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร ์ลอด

อโุมงคใ์ตแ้ม่น ้าหวงัผู่ ซึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพื้นแม่น ้า 9 เมตร ยาว 646.7 

เมตร ภายในประดบัตกแตง่ดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงจุใจกับ

ตลำดกอ๊ปป้ี TAOBAOCHENG มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายหลากหลายยีห่อ้ในราคา

ย่อมเยาไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า ใหท้า่นเลอืกชอ้ปอย่างเต็มอิม่ 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่น ชมกำยกรรม ERA INTERSECTION OF TIMEเป็นกายกรรมทีด่ที ีส่ ุดใน

ปัจจบุันงบประมาณกวา่ 100 ลา้นหยวน ทกุฉากตืน่เตน้เรา้ใจ 

 

พกัที ่ Pujiang Berkesy Residence  HOTEL หรอืเทยีบเท่ำระดบั 4 ดำว เซีย่งไฮ ้

วนัท ีห่ำ้       วดัพระหยกขำว – รำ้นหยก – ตลำดเฉนิหวงเม ีย่ว – บุฟเฟตน์ำนำชำต ิ– เซีย่งไฮ ้–  

                  กรงุเทพฯ 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นชม วดัพระหยกขำว เป็นศนูยร์วมจติใจของชาวพุทธในเซีย่งไฮแ้ละเป็นวัดที่

นักทอ่งเทีย่วเขา้นมัสการเป็นจ านวนมากทีส่ดุของเซีย่งไฮ ้ จากนัน้แวะชม อญัมณลี ้าค่า 

หยก เป็นเครือ่งประดบัทีน่ิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่ แลว้จะช่วยป้องกัน

อนัตรายได ้ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพ

และมชีือ่เสยีงของประเทศจนี  

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  อำหำรบฟุเฟตน์ำนำชำต ิ   

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมือง เคย

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงเกา่ ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนย์รวมสนิคา้ และอาหารพื้นเมืองทีแ่สดงถงึ
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เอกลกัษณข์องชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหวา่งอดตีและปัจจุบันไดอ้ย่างลงตัว ซึง่

เป็นย่านสนิคา้ราคาถูกทีม่ ีชือ่อกีย่านหนึ่งของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิงตาม

อธัยาศยั   

 สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิ  

18.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่ FM853  

21.55 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ……  

 

***************************** 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปล ีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปล ีย่นแปลงรำยกำรท่องเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณทีีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไม่ถงึ 15 ทำ่นไม่มหีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่ ไมม่รีำคำเด็ก 
พกัเดีย่ว 
เพิม่ 

วนัท ี ่11 – 15 ต.ค.60 21,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,000 

วนัท ี ่19 – 23 ต.ค.60 (วนัปิยะฯ) 22,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,500 

วนัท ี ่27 – 31 ต.ค.60 21,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,000 

วนัท ี ่02 – 06 พ.ย.60 20,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,000 

วนัท ี ่16 – 20 พ.ย.60 20,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,000 

วนัท ี ่21 – 25 ธ.ค.60 21,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,000 

วนัท ี ่28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 61(วนัปีใหม)่ 22,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,500 

วนัท ี ่30 ธ.ค. – 3 ม.ค. 61(วนัปีใหม)่ 23,900 ไมม่รีำคำเด็ก 3,500 

 

 

** จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ท ี ่** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 
ทำ่นละ 100 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจรำจร ** 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นนวดฝ่ำเทำ้+บวัหมิะ,รำ้นชำ, ไข่มุก, รำ้นผำ้ไหมและรำ้นหยก 

ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึตอ้งเรยีนใหก้บันกัท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบ

วำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบั

ควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไม่มกีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ (หำกท่ำนใดอยู่ในรำ้นไม่ถงึ ตำมเวลำทีร่ำ้นก ำหนด

...และไมเ่ขำ้รว่มกจิกรรมทีท่ำงรำ้นจดัไวใ้ห ้ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ท่ำนละ 300 หยวน ตอ่ท่ำน ตอ่

รำ้น 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปล ีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณทีีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

3.1 กรณุำช ำระมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000. – บำท 

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง  ๆตามรายการทีร่ะบ ุ

4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี วซีา่กรุป๊ 1,000 บาท  

หมายเหต ุ: อตัราคา่วซีา่ดงักลา่วส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ไทยและตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้  

(ยืน่วซีา่กรุป๊ไม่ตอ้งสง่เอกสารส าหรบัท าวซีา่ ใชแ้คส่ าเนาหนังสอืเดนิทาง)  

หรอืหากตอ้งการยืน่วซีา่แบบเดีย่ว เก็บคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่เดีย่วเพิม่ 500 บาท  

และหากยกเลกิเดนิทางวซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และกรณยีกเลกิเดนิทางไม่

สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณ ีหากทางเมอืงจนีมกีารประกาศยกเลกิวซีา่กรุป๊ไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆ ทัง้ส ิน้ท าใหไ้มส่ามารถ

ยืน่วซีา่กรุป๊ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่วซีา่เพิม่ 500 บาท/ทา่น จากราคาทวัร ์(ยืน่ปกต ิ4 วนั ท าการ) 

โปรดทรำบ ผูท้ ีม่คีวามประสงค ์ยืน่ค าขอวซีา่จนี แบบหมู่คณะ (กรุป๊) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัตอ่ไปนี ้  

***ตัง้แต ่ปี 2014 เป็นตน้มา*** 

1.อสิราเอล 2.อฟักานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.คาซคัสถาน 8.อริกั 9.อหิรา่น 

10.อยีปิต ์11.ซาอดุอีาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.อนิเดยี 15.ศรลีงักา 16.ลเิบยี 17.ซดูาน 18.แอลจเีรยี 19.ไนจเีรยี 



SHA-FM002                                                                                                                      Page 6 of 9  

   

 
 

 

20.ตรุก ี21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอรแ์ดน 24.โซมาเรยี 

ไมส่ามารถยืน่ค าขอวซีา่แบบหมู่คณะ(กรุป๊)ได ้ตอ้งยืน่ค าขอวซีา่จนีแบบเดีย่วเทา่นัน้ และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดมิ 4 

วนัท าการ 
7. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.น ำ้หนกัสมัภำระท่ำนละไม่เกนิ 2ใบ ใบละ 23กโิลกรมัรวมเป็น 46 กโิลกรมั /ท่ำนคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตาม

เงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ1ชิน้น ้าหนักตอ้งไม่เกนิ7กโิลกรมัถา้

น ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไวจ้ะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

10.คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณทีีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมัตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนญุาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.คำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถท่ำนละ 100 หยวน/ท่ำน/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื
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เอกสำรในกำรยืน่วซี่ำจนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซี่ำเด ีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบูรณไ์ม่ช ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2หนา้เตม็   

3. รปูถำ่ยหนำ้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีำว ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ หำ้มยิม้เห็นฟัน หำ้มใส่แว่นตำด ำ 

หำ้มใสเ่ส ือ้ขำว หำ้มใสชุ่ดนกัเรยีน นกัศกึษำ หรอืชุดขำ้รำชกำร และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพร ิน้จำก

คอมพวิเตอร ์ 

 

     ตวัอย่ำงรปูถำ่ยทีถ่กูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ส าหรบัผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรบัราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ท่ำนออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ท่ำนสละสทิธิ ์ไม่อำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไม่วำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณทีีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใด  ๆทัง้ส ิน้ 
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 - กรณเีด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณทีีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณฉุีกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซี่ำเลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทูตมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททวัร ์อย่างนอ้ย 5-

7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทูตจนีอยู่ในระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซี่ำใหม่ กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปล ีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทูต และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์ม่ทรำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2อาทติย ์ 

12.กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซี่ำหนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณทีีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนญุาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รบัรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไม่รบัท ำวซี่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซี่ำดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ท่ำนสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซี่ำดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ท่ำนละ 1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตำ้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไม่สำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซี่ำเขำ้ประเทศจนี สถำนทูตจนีอำจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซี่ำโดย 

ไม่แจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ  
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เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัขึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 

 

**เนือ่งจำกสถำนทูตจนีมกีำรเปล ีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซี่ำเขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หย่ำ   

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยู่ตำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณยี.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยู่ปจัจบุนั (กรณไีม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตวัพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ท่ำนไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่ำน) 

ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม่ ไม่เคย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้่ำนเกดิ 

ควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเครง่ครดั) 

 

 


