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SHANGHAI FOREVERไหว้พระ ช้อปป้ิง5วัน 3คืน 

เดนิทาง กันยายน –ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

เร่ิมต้นเพียง13,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (MU548 :02.30-07.40 ) 
วนัท่ี 2. เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) – อูซ๋ี– พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง)– ศนูย์ไขม่กุ– คลองขดุเมืองโบราณอูซ๋ี 
วนัท่ี 3. หงัโจว– โรงงานผ้าไหม– ลอ่งเรือทะเลสาบซีห–ู หมูบ้่านใบชาหลงจ่ิง– ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

วนัท่ี 4. เซี่ยงไฮ้– ร้านนวดเท้า(บวัหิมะ)– ตลาดก๊อปปีT้AOBAO CHENG– หาดไวท่าน– อโุมงเลเซอร์–  ถนนนานกิง-กายกรรม ERA 

วนัท่ี 5. วดัหลงหวั– ศนูย์หยก– ตลาดเฉินหวงเมี่ยว– เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง)– กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) ( FM853:18.25-21.55 ) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ ( MU548 :02.30-07.40 ) 

22.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิูอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์

ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

วันที่2 
เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) – อู๋ซี– พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) – 
ศูนย์ไข่มุก– คลองขุดเมืองโบราณอู๋ซี 

02.30น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ โดยเที่ยวบินที่MU548(มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
07.40 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตงเมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ้ ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็น

หมูบ้่านชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 
1848 ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถูกเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยู่ริมแม่น า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 17 
กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบชุด KFC หรือ MC DONALD ระหว่างเดินทาง 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอู๋ ซี ซึง่เป็นเมืองอตุสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีช่ือว่า ซีซานเลา่กนัว่าเมื่อสอง

พนัปีก่อนมีการผลิตดีบกุในเมืองนีแ้ละต่อมาแร่ดีบุกถูกขดุเจาะจนหมดสิน้ แต่บงัเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิน้หนึ่งมี
ใจความว่า “มีอาวธุ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสขุ” จึงได้เปลี่ยนช่ือใหม่ว่าอู๋ซี แปลว่าไม่มี
ตะกัว่  
น าทา่นสู ่วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง) นมสัการพระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพทุธเจ้าปางประสตูิ)จากนัน้นัง่รถกอล์ฟ 
สูพ่ระพทุธรูปขนาดใหญ่ สงู 88 เมตร เป็นพระพทุธรูปปางห้ามญาติ ลกัษณะพระพักตร์สง่างามเชิญท่านไหว้พระขอพรตาม
อธัยาศยั 

  
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ  ซีโครงหมูอู๋ ซี ) 

 น าท่านได้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จาก ไข่มุก ที่มีช่ือเสียงของเมืองจีน เช่น เคร่ืองประดบัจากไข่มุก ครีมไข่มุก ผงไข่มกุ สร้อยคอ
สร้อยข้อมือ แหวน ก าไล เป็นต้น 
น าทา่นเดินทางสู ่คลองขุดเมืองโบราณอู๋ ซี เสนห์่ของเมืองอูซ๋ียามค ่าคืนนัน้คือความสวยงามแสงสขีองดวงไฟ ฟังเสียงน า้ไหล
ยามค ่าคืนที่มีเงาตึกรามบ้านช่องที่สะท้อนอยู่ในน า้ ความสวยงามเปรียบดัง่ความฝันหรือภาพวาดที่สวยงาม  คลองขดุเมือง
โบราณแห่งนีเ้ป็นที่นิยมส าหรับคู่บ่าวสาวส าหรับพรีเวดดิง้และเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่านกัท าหนงัซึ่งผลิตผลงานทาง
โทรทศัน์ออกมาหลายเร่ือง นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่ทกุสารทิศก าลงัให้ความสนใจสถานที่ สดุแสนโรแมนติกแห่งนีอ้ิสระให้ท่านเดิน
เลน่ ชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม VEEGLE SINCERE HOTEL หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 3 
หังโจว– โรงงานผ้าไหม– ล่องเรือทะเลสาบซีหู– หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง– 
ถนนโบราณเหอฝังเจีย 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัช
อตุสาหกรรมและสถาบนัศิลปะท่ีมีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ของประเทศจีน ซึง่ในอดีตมีค าเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจววา่ “บนฟา้มีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)” เพลดิเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสองฟากถนน  น าท่านเข้าชม โรงงาน
ผ้าไหม ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าที่ท าจากผ้าไหม เป็นของฝากคนทางบ้าน  
จากนัน้น าทา่นสู ่หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจ่ิง) แหลง่ผลติใบชาเขียวที่ขึน้ช่ือของจีน ให้ท่านได้ชิมชาขึน้ช่ือ โดยกลา่วกนั
วา่ “ดื่มชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนั” 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน+หมูตงโพ) 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี มีเนือ้ที่ 5.66 ตร.

กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น า้ลกึเฉลี่ย 1.5 เมตร สามด้านถกูล้อมรอบด้วยภเูขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมือง
รอบซีห ูประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคญัมากกวา่ 30 แหง่และสถานท่ีชมทิวทศัน์มากกวา่ 40 แหง่ โดยจดุส าคญัก็ได้แก่ หนึง่ภเูขา 
สองทางสามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสบิทิวทศัน์ น าทา่นลอ่งเรือผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นท่ีมาของต านานเร่ือง“นางพญางขูาว” 
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์น า้ลกึตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดช่ืนรอบๆ ทะเลสาบแห่งนีท้ี่ได้รับสมญานามจาก
นกัทอ่งเที่ยววา่ “พฤกษชาติในนครินทร์” 

 

 
จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ร้านค้าตา่งๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มีสิน้ค้าพืน้เมือง และของที่ระลกึให้
ทา่นเลอืกซือ้ไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั  

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม LIANG AN INTERNATINAL   HOTEL  หรือเทียบเทา่ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เซี่ยงไฮ้– ร้านนวดเท้า(บัวหมิะ) – ตลาดก๊อปป้ีTAOBAO CHENG – หาด
ไว่ทาน– อุโมงเลเซอร์–  ถนนนานกิง-กายกรรมERA 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 น าท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็น
สญัลกัษณ์ของจีนยคุใหมใ่นด้านความก้าวหน้าและความทนัสมยั  จากนัน้น าท่านแวะ ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)  เป่าซูหลิง 
หรือในช่ือวา่ ยาบวัหิมะ ยาประจ าบ้านท่ีมีช่ือเสยีง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจีนแตล่ะชนิด  
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือทุกท่านกรุณาแช่เท้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  



  4 SHANGHAI FOREVER  ไหว้พระ ช้อปปิง้ 5 วนั 3 คืน โดยสายการบินไชนา่อิสเทิร์นแอร์ไลน์  [GQ1PVG-MU001] 

 

 จากนัน้ให้ทา่นช้อปปิง้จใุจกบัตลาดก๊อปป้ีTAOBAOCHENGมีสนิค้าให้เลือกซือ้มากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยาไม่
วา่จะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า ให้ทา่นเลอืกช้อปอยา่งเต็มอิ่ม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต

สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารท่ีส าคญั แหง่หนึง่ของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไวท่นัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 
สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงาน
ภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของ 

 
 น าทา่นนัง่ รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอโุมงค์ใต้แม่น า้หวงัผู่ ซึ่งเป็นอโุมงค์สร้างลกึลงไปจากพืน้แม่น า้ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร 

ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ น าท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนีเ้ปรียบเหมือนย่านสีลมของ
เมืองไทย หรือยา่นออร์ชาร์ด ของสงิคโปร์ ถนนนีม้ีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี ้
เป็นยา่นท่ีคกึคกัและทนัสมยัที่สดุในเซี่ยงไฮ้ 

  
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 น าทา่นชม กายกรรมERA(ERA INTERSECTION OF TIME)โชว์ที่ผสมผสานศิลปะการตอ่สู้  และสเปเชียลเอฟเฟคสดุอลงัการ

ที่สดุแหง่หนึง่ในจีน สดุอศัจรรย์และอลงัการแสงสเีสยีงอนัเป็นเอกลกัษณ์ที่ถ่ายทอดออกได้อยา่งลงตวั 
หมายเหตุ :  กรณีโชว์กายกรรม  ERAปิดปรับปรุงไม่ท าการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนเป็นโชว์กายกรรม
เซี่ยงไฮ้ แทนค่ะ  

ที่พกั โรงแรมKAIYUAN MANJU  HOTEL  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วันที่ 5 
วัดหลงหัว– ศูนย์หยก– ตลาดเฉินหวงเมี่ยว– เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่
ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ ( FM853:18.25-21.55) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเซี่ยงไฮ้ ที่มีอายกุว่า 1 ,500 ปี วดัแห่งนีถู้กสร้างขึน้ในยคุสามก๊ก ด้วยความตัง้ใจ

ของซุนกวนท่ีต้องการอทุิศให้แก่มารดาผู้ลว่งลบั และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซื่อเป็นช่ือแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ช่ือ ‘หลงหวัจนถึง
ปัจจุบัน ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังตัง้อยู่บนพืน้ที่กว้างขวางที่สุดในบรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ้ วิหารแต่ละหลังมีรูปปัน้

http://www.planet789.com/2013/05/shanghai.html
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พระพทุธรูปและเทพผู้พิทกัษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพ ระ
เมตไตรย หรือ วิหารเจ้าแมก่วนอิมที่มีองค์เจ้าแมก่วนอิมพนักรรายล้อมด้วยพระพทุธรูปสทีอง 500 องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดีย์
หลงหวั (Longhua Pagoda) เจดีย์แปดเหลีย่มโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ที่ถกูสร้างขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดีย์องค์
เดิมแตไ่มอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน  
 

 จากนัน้แวะชม ศนูย์อญัมณีล า้คา่ หยก เป็นเคร่ืองประดบัท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใสแ่ล้วจะช่วยป้องกนัอนัตราย
ได้ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดินทางสู ่ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกนัวา่ วดัเทพเจ้าประจ าเมือง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมืองเก่า ซึง่ได้กลายเป็นศนูย์

รวมสนิค้า และอาหารพืน้เมืองที่แสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่างลงตวั ซึ่ง
เป็นยา่นสนิค้าราคาถกูที่มีช่ืออีกยา่นหนึง่ของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท 
18.30 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM853 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

หริอเที่ยวบิน MU547 / 21.35-01.05+1  
21.55 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: SHANGHAI FOREVER ไหว้พระช้อปป้ิง5 วัน 3 คืน  
โดยไชน่าอสิเทร์ินแอร์ไลน์/เซ่ียงไฮ้แอร์ไลน์ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-17 ก.ย.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 20-24 ก.ย.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 11-15 ต.ค.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 ต.ค.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 23-27 ต.ค.62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 08-12 พ.ย.62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 15-19 พ.ย.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 22-26 พ.ย.62 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค.62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 19-23 ธ.ค.62 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,000.- 6,900.- 
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วนัท่ี 27-31 ธ.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 28 ธ.ค.-01ม.ค.63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 8,900.- 

วนัท่ี 29ธ.ค.-02 ม.ค.63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 4,000.- 8,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

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  

บัญชี  

1. ช่ือบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ากัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ช่ือบัญชี นายธเนษฐ ลักษณะวิลาศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางล าพู บัญชีออมทรัพย์ 

 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
 4.1แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
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 4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
 4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 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]  
 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. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ1,500บาท 
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วีซ่าแบบหมู่คณะส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้
ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม2หน้ามองเห็นข้อมลูชดัเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูปและต้องส่ง
เอกสารลว่งหน้า14วนัก่อนเดนิทาง) 
หมายเหตุหากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซา่กรุ๊ปไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ท าให้
ไมส่ามารถยื่นวีซา่กรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บเงินเพ่ิมทา่นละ1,650บาทพร้อมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เดี่ยวผา่นศนูย์รับยื่น 
โปรดทราบที่มีความประสงค์ยื่นค าขอวีซา่จีนแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ.ดงัต่อไปนี ้
ตัง้แต่ปี2014เป็นต้นมาไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านัน้และใช้
เวลามากกวา่ก าหนดการเดิม4วนัท าการ 
 1.อิสราเอล2.อฟักานิสถาน3.ปากีสถาน4.อุซเบกิสถาน5.ทาจิกิสถาน6.เติร์กเมนิสถาน7.คาซคัสถาน8.
อิรัก9.อิหร่าน10.อียิปต์11.ซาอุดีอาระเบีย12.ซีเรีย13.เลบานอน14.อินเดีย15.ศรีลงักา16.ลิเบีย17.ซูดาน
18.แอลจีเรีย19.ไนจีเรีย20.ตรุกี21.เยเมน22.โอมาน23.จอร์แดน24.โซมาเลยี 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการออกเอกสารวีซา่เรียบร้อยแล้วมีการยกเลกิเดินทาง วีซา่จะถกูยกเลกิทนัที ไม่
สามารถน าไปใช้กบัการเดินทางครัง้อื่นๆได้และการยกเลกิเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่วซีา่ได้ทกุกรณี 

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 300หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
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 
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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
สถานท่ีอืน่ๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิ
เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
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 
 - 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 
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 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 การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติม
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 าเนินการขอวีซ่า เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

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] 
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 
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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** 

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


