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เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหูตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา5วัน 3คืน 

เดินทาง มกราคม–มิถุนายน 2563 

 

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง13,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 
วนัที่ 2.     เซ่ียงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ตง) – หมู่บ้านโบราณเย่ียเหอ– ศูนย์ยางพารา– หงัโจว– อิสระช้อปปิง้HANGZHOU OUTLET  
วนัที่ 3. หงัโจว– ล่องทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชาหลงจ่ิง– ศูนย์ผ้าไหม– เซ่ียงไฮ้– หาดไว่ทาน– อุโมงเลเซอร์– ถนนศิลปะเทียนจ่ือฝาง 
วนัที่ 4. อิสระเต็มวนัเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 
วนัที่ 5. ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ– ตลาดเฉินหวังเม่ียว– ศูนย์หยก– ถนนนานกิง– STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซ่ียงไฮ้ (สนามบิน

นานาชาติผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA806 : 02.25-07.25) 

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

วันท่ี 2 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ ตง)–หมู่ บ้านโบราณเยี่ยเหอ– ศูนย์
ยางพารา –หังโจว – HANGZHOU OUTLET 

02.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ CA806(มีอาหารบริการบนเคร่ือง) 
หมายเหตุ: พีเรียดที่เดินทางเดือนเม.ย.-ต.ค.63  ไฟล์ทบินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี ้CA80603.40-08.45) 

 
07.25 น. 

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220 -280) เป็น
หมู่บ้านชาวประมงจนถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซ่ึงขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน 
ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซ่ียงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซี
เกียง 17 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตง(ใหม่) และเขตผู่ซี(เก่า) กัน้โดยแม่น า้หวงผู่ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมือง 
น าท่านชม เมืองโบราณเยี่ยเหอ เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเขตประวัติศาสตร์เย่ียะเหอ ตัง้อยู่ที่ เมืองเจียซิง มีพืน้ที่ 9 ตารางเมตร 
ในถนนเต็มไปด้วยล าธารเส้นเล็กๆ บ้านเรือนแบบราชวงศ์ชิง อิสระให้ทานถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านแวะศูนย์สินค้ายางพารา ให้ท่านได้ชมผลิตภณัฑ์ที่ท ามาจากยางพารา อาทิเช่น หมอน ที่นอน  เป็นต้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจวซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ้อเจียง ซ่ึงมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมือง
หงัโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  
น าท่านสู่ HANGZHOU OUTLETสถานที่ช้อปปิง้สุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไปด้วยสินค้าเสือ้ผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า 
และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม LIANG AN INTERNATIONAL  HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 



  3 เซ่ียงไฮ้ล่องซีหูตะลยุดิสนีย์แลนด์สดุหรรษา 5วนั 3 โดย สายการบินแอร์ไชน่า                         [GQ1PVG-CA003] 

 

วันท่ี 3 
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่ บ้านใบชาหลงจิ่ง – ศูนย์ผ้าไหม – 
เซ่ียงไฮ้ – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้น าท่านล่องทะเลสาบซีหู ซ่ึงตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี มีเนือ้ที่ 
5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่ง
ด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญมากกว่า 30 แห่งและสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย
จุดส าคญัก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทศัน์ น าท่านล่องเรือผ่านชม สะพานขาดซ่ึงเป็นที่มา
ของต านานเร่ือง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจันทร์น า้ลึกตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ 
ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” 

 
น าท่านเข้าชม หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดยกล่าว
กันว่า “ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

 
น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภณัฑ์ที่ท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิต
เป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซ่ียงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซ่ียงไฮ้
เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทนัสมัย 
น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือว่า “พิพิธภัณฑ์นานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารที่ส าคัญ แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่
หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวันตก 
เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม  
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จากนัน้น าท่านนั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น า้หวงผู่ ซ่ึงเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 
646.7 เมตร ภายในประดบัตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ 

  
 จากนัน้น าท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจ่ือฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วย

บ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิน
แบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีทภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทัง้
ในและต่างประเทศ 

 
  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTELหรือเทียบเท่า4 ดาว 

วันท่ี 4 อิสระเต็มวัน เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 เดินทางสู่ สวนสนุกSHANGHAI DISNEYLANDสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซ่ียงไฮ้จะมี

ตวัละครในนิทานเร่ืองใหม่ซ่ึงออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับที่เซ่ียงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจย่ิงใหญ่อลงัการ เช่นทูมอร์
โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบติัดินแดนแฟนตาซี สวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนีย้งัแบ่งพืน้ที่ส่วนหนึ่งส าหรับ
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เป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งช้อปปิง้ ร้านอาหารและสิ่งบนัเทิง นอกจากนัน้ยงัมีโรงแรมที่พัก 2 
แห่งรวมทัง้“วิชช่ิงสตาร์ปาร์ก“ (WISHING STAR PARK) บริเวณชมทศันียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติบนเนือ้ที่ 2,440 ไร่
และสวนโมเสก อนัน่าต่ืนตาเล่าเร่ืองเก่ียวกับ 12 นักษัตร ด้วยตวัละครของดิสนีย์  

 
นอกจากนัน้เซ่ียงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ยังมีปราสาทเจ้าหญิง (THE ENCHANTED STORYBOOK CASTLE) ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์
ของดิสนีย์แลนด์ขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา โดยประสาทแห่งนีจ้ะเป็นที่อยู่ของเจ้าหญิง
หลายองค์อีกด้วย เล่นเคร่ืองเล่นคลาสสิคของดิสีนย์และเคร่ืองเล่นพิเศษ TRON LIGHTCYCLE POWER RUN! ที่ มี
เฉพาะที่เซ่ียงไฮ้เท่านัน้ 
 

 ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค ่าตามอัธยาศัย*** 
 

ค ่า สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI GRACE SELECT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 5 
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ– ตลาดเฉินหวังเมี่ ยว– ศูนย์หยก– ถนนนานกิง– 
STARBUCK RESERVE ROASTERY – เซี่ยงไฮ้ (สนามบินนานาชาติผู่ ตง) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 21.40-01.20+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า  
 น าท่านสู่ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้

สมนุไพรจีนที่มีมานานนับพนัปี รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญพร้อมผ่อนคลายนวดฝ่าเท้า 
หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือกรุณาแช่เท้าทุกท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)  
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเม่ียว หรือที่เรียกกันว่า วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซ่ึงได้กลายเป็น
ศูนย์รวมสินค้า และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่าง
ลงตวั ซ่ึงเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 

 
 แวะชม อัญมณีล า้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดบัที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้

ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน  
น าท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู่ ( NANJING LU)เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่า
เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปูด้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
มิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นที่ตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร 
ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน 
 
น าท่านเดินทางสู่Starbucks Reserve Roasteryสาขาใหญ่ที่สุดในโลกของจีนอยู่บนอาคาร 2 ชัน้พืน้ที่กว่า 2,700 ตาราง
เมตรพร้อมพนักงานกว่า 400 คนใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่ามีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 88 ฟุตมี
เคร่ืองด่ืมมากกว่า 100 ชนิดรวมไปถึงเคร่ืองด่ืมที่มีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวมีเบเกอร่ีที่ท าสดๆใหม่ๆมากกว่า 80 ชนิดและ
พบกับเทคโนโลยีที่ทันสมยัเทคโนโลยีAR (Augmented Reality การผสานโลกความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน) ส่องมือถือ
ไปตรงไหนก็จะมีข้อมลูออกมาสร้างความสนุกสนานให้กับลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกด้วย 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง 

21.40 น. ออกเดินทางสู่  ก รุงเทพฯ (สนามบินสุ วรรณภู มิ )  โดยเที่ ยวบินที่  CA805(มีบ ริก ารอาหารบนเค ร่ือง )                            
หมายเหตุ: พีเรียดที่เดินทางเดือนเม.ย.-ต.ค.63  ไฟท์บินเปลี่ยนเวลาเป็นดังนี ้CA80523.15-02.25+1 ) 

    01.20+1 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)โดยสวสัดิภาพ 
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เซี่ยงไฮ้ ล่องซีหู ตะลุยดิสนีย์แลนด์สุดหรรษา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

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

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

วนัท่ี 24-28 เม.ย.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี30 เม.ย.-04 พ.ค.63 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ค.63 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ค.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 12-16 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 มิ.ย.63 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.-ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

**เด็กเก็บทริปเท่าผู้ใหญ่** 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
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เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถูกต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
 3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 

2.  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 

วีซ่าแบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
ส่งเอกสารล่วงหน้า 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 

1,800 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศนูย์รับยื่น    
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โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ. ดังต่อไปนีต้ัง้แต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้ และใช้เวลามากกว่าก 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.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 

8. ค่าทิปมคัคเุทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอย่ืนวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดงันี ้** 

- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ1,800 บาท  

- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
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3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า -ออก หรือ RE-ENTRY ด้วย
ตนเองเท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสตูิบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสตูิบัตรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,500 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 
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ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหูทัง้  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การย่ืนวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัที่............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัที่............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
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RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมอาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลงัทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


