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  ก ำหนดวนัเดนิทำง : 30 ธนัวำคม 59  -03 มกรำคม 60 20,900.- 

                               : 13-17/27-31 มกรำคม 60 18,900.- 

                               : 24-28 กมุภำพนัธ ์60 18,900.- 

                               : 10-14 มนีำคม 60 18,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ –สนามบนิดอนเมอืง-นานกงิ 

( XW888/13.20-18.50) 
 ✈ 

Hanting Hotel 
หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

2 

นานกงิ-อูซ๋-ีพระใหญห่ลงิซาน(รวมรถราง)+ศาลาฝานกง-รา้น

ไขม่กุ-วดัฉงหยวน-ซโูจว-จัตรัุสหยวนหยง(Suzhou Harmony 

Time Square) 

O O O 
Suzhou Nanya 
Hotel  
หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

3 ซโูจว-เซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคา่รถไฟ เขา้-ออกสวนสนุก) O O O 
Holiday inn Express 
hotel  
หรอืเทยีบเทำ่ 4ดำว 

4 
ศนูยว์จัิยการแพทยแ์ผนโบราณ-ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว-หาดไว่

ทาน-อโุมงคเ์ลเซอร-์รา้นหยก-หังโจว 
O O O 

Hangzhou best 
western Hotel  
หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

5 
หังโจว-ลอ่งทะเลสาบซหี(ูเรอืเหมา)-หมูบ่า้นใบชา-สนามบนิ

ดอนเมอืง (XW887/20.10-23.40) 
O O O  

หมำยเหต:ุยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

บนิตรงนำนกงิอูซ๋ ีซูโจวเซีย่งไฮ้
Disneyland 5 วนั 4คนื (XW) 

โดยสำยกำรบนินกสกูต๊ 
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วนัแรก   กรงุเทพฯ-สนำมบนิดอนเมอืง-นำนกงิ 

10.30น. พรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 

ประตู 5 แถวที ่6 สายการบนิ NOK SCOOT(XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

13.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงนำนกงิโดยเทีย่วบนิทีX่W888  

(ไมร่วมคำ่อำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 

 

18.50น. เดนิทางถงึทำ่อำกำศยำน เมอืงนำนกงิ เมอืงเอกของมณฑลเจยีงซซู ึง่เคยเป็นอดตี

เมอืงหลวงอยูช่ว่งหนึง่ในประวัตศิาสตรข์องจนีเมอืงทีม่ปีระวัตเิกา่แกย่อ้นหลังตัง้แตส่มยั 

500ปีก่อนครสิตกาลนานกงิตัง้อยู่รมิแม่น ้าฉังเจยีงฝ่ังใตด้า้นตะวันออกเป็นเทือกเขา

จือ่จนิแปลวา่ภเูขามว่งอมทองเพราะสขีองหนิทีภ่เูขาเมือ่กระทบแสงอาทติยจ์ะเป็นสมีว่ง

อมทองทางดา้นตะวันตกเป็นภูเขาชงิเหลียงซานเมืองนานกงิถือเป็น 1 ใน 4 เมือง

โบราณของจนีผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

 

 

ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ HANTING HOTEL ระดบั 4 ดำวลบ หรอืเทยีบเทำ่ นำนกงิ 

วนัทีส่อง นำนกงิ-อูซ๋-ีวดัหลงิซำน(รวมรถรำง)+ศำลำฝำนกง-รำ้นไขม่กุ –ซูโจว-วดัฉงหยวน-ชมจตัรุสั

หยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 เดนิทางสู ่เมอืงอูซ๋ ีซึง่เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเบา และมฉีายาวา่ เมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย เดมิ

มชีือ่ว่า ซซีานเล่ากันว่าเมือ่สองพันปีกอ่นมกีารผลติดบีกุในเมอืงนี้และต่อมาแร่ดบีกุถูก

ขดุเจาะจนหมดสิน้ แตบ่งัเอญิมคีนขดุพบศลิาจารกึโบราณชิน้หนึง่มใีจความว่า “มอีาวุธ 

แผ่นดนิจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดนิจะร่มเย็นเป็นสุข” จงึไดเ้ปลีย่นชือ่ใหม่

วา่อูซ๋ ีแปลวา่ไมม่ตีะกัว่น าคณะเดนิทางสูว่ัดหลงิซาน นมัสการ พระใหญห่ลนิซำนตำ้

ฝอ(พระพุทธเจำ้ปำงประสตู)ิ ชมการแสดงสรงน ้าพระ (เกา้มงักร) จากนัน้น่ังรถกอลฟ์ 

สู่พระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติ ลักษณะ 

พระพักตรส์ง่างาม  เชญิท่านไหวพ้ระขอพรตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู ่ศำลำฝำน

กงใหท้่านชมความสวยงามภายในซึง่ตกแต่งไวอ้ย่างสวยงาม ทัง้ภาพวาดผาผนัง รูป

สลักนูนสงูทีแ่สดงเรือ่งราวพทุธประวัต ิภาพวาดสนี ้ามัน และผ่านชมพระราชวังโปตาลา

และรอยพระพุทธบาทจ าลองของยนูนาน จากนัน้แวะชม รำ้นไขมุ่ก สนิคา้ทีม่คีุณภาพ

และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีส ินคา้ใหเ้ลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

เครือ่งประดับ เชน่ สรอ้ยคอสรอ้ยขอ้มอื แหวน ก าไล หรอืจะเป็นเครือ่งส าอางค ์เช่น 

ครมีไขม่กุ ผงไขม่กุ เป็นตน้ 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

2.30 

ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   ซีโ่ครงหมูอูซ๋ ี

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซูโจว ซึง่มปีระวัต ิ2,500 ปีมาแลว้ เดมิมชีือ่ว่า “เมอืงกูซ้”ู เป็น

เมอืงทีจ่ัดตน้แบบของการจัดสวนจีนทีส่วยงามเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น ้าแยงซเีกยีง 

ตอนใตแ้ละไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงแหง่สาวงามอกีทัง้เป็นเมอืงทีง่ดงามมากจนไดรั้บฉายาว่า 

“เมอืงสวรรคใ์นโลกมนุษย”์ พรอ้มเมอืงหังโจวจากนัน้น าท่านชมวดัฉงหยวนเป็นวัดทีม่ี

สรา้งขึน้ใหม่โดยใชง้บประมาณของรัฐบาลซโูจวอยู่ในเขตเมอืงใหม่ซโูจวภายในวัดมี

เนื้อที่กวา้งใหญ่มากมีต าหนักและสิง่ก่อสรา้งต่างๆมากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศจนีในปัจจุบันใหท้่านไดน้มัสการองคเ์จา้แมก่วนอมิ ปิดทองมคีวามสูงถงึ 33 

เมตรถือว่าเป็นองค์เจา้แม่กวนอมิทรงยืนที่อยูในต าหนักที่สูงทีสุดในจีนน าท่านชม 

จตัุรสัหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่

ชาวต่างชาตมิาลงทุนในเมอืงซโูจว สรา้งไดอ้ยา่งสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่

พรอ้มชมจอยกัษ์ลอยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 1 

ช ัว่โมง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่ SUZHOU NANYA HOTEL ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเทำ่ ซูโจว 

วนัทีส่ำมซูโจว-อสิระเต็มวนัเซีย่งไฮด้สินยีแ์ลนด ์(รวมคำ่เขำ้//พรอ้มรถไฟ เขำ้-ออกสวนสนกุ) 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู่มหำนครเซีย่งไฮเ้ป็นเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในดา้นต่างๆ ของ ใชเ้วลำ
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ภูมภิาคทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ การคา้ การเงิน การลงทุน รวมถงึ ดา้นแฟชั่น และ 

การท่องเทีย่ว เซีย่งไฮจ้งึนับเป็นความภาคภมูใิจของชาวจนี โดยถอืไดว้่าเซีย่งไฮเ้ป็น

สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในดา้นความกา้วหนา้และความทันสมัย จากนัน้เดนิทางสู ่

Shanghai Disneylandใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ดสินียแ์ลนดเ์วอรช์ั่นเซีย่งไฮ ้

จะมตีัวละครในนทิานเรือ่งใหม ่ซึง่ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับทีเ่ซีย่งไฮ ้พร่ังพรอ้ม

ดว้ยสิง่ดงึดูดใจยิง่ใหญ่อลังการ เชน่ ทูมอรโ์รวแ์ลนด ์อ่าวขมุสมบัต ิดนิแดนแฟนตาซี

สวนแหง่จนิตนาการ ภายในบรเิวณสวนสนุกแหง่นีย้งัแบง่พืน้ทีส่ว่นหนึง่ส าหรับเป็นเมอืง

ดสินีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ซึง่ประกอบดว้ยแหล่งชอ้ปป้ิง รา้นอาหาร และสิง่บันเทิง 

นอกจากนัน้ยังมโีรงแรมทีพ่ัก 2 แห่ง รวมทัง้ “วชิช ิง่ สตาร ์ปารก์” ( Wishing Star 

Park) บรเิวณชมทัศนยีภาพทีส่วยงามตามธรรมชาตบินเนือ้ที ่2,440 ไร่ และสวนโมเสก

อันน่าตืน่ตา เล่าเรือ่งเกีย่วกับ 12 นักษัตร ดว้ยตัวละครของดสินียน์อกจากนัน้เซีย่งไฮ ้

ดสินียแ์ลนดย์ังมปีราสาทเจา้หญงิ (The Enchanted Storybook Castle) ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของดสินียแ์ลนด ์ขนาดใหญ่ทีส่ดุและสงูทีส่ดุเท่าทีว่อลตด์สินียเ์คยสรา้งมา 

โดยประสาทแหง่นีจ้ะเป็นทีอ่ยูข่องเจา้หญงิหลายองคอ์กีดว้ย 

***อสิระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั *** 

เดนิทำง

ประมำณ 2 

ช ัว่โมง 

 สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นกลับเขาทีพ่กั  

พกัที ่ EXPRESS BY HOLIDAY INN ระดบั 4 ดำวหรอืเทยีบเทำ่ เซีย่งไฮ ้

วนัทีส่ ี ่  ศนูยว์จิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณ-ตลำดเฉนิหวงัเมีย่ว-หำดไวท่ำน-อโุมงเลยเ์ซอร ์

  -รำ้นหยก-บฟุเฟต ์ GOLDEN JAGUAR-หงัโจว 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 เดินทางสู่ศูนย์วจิยัทำงกำรแพทยแ์ผนโบรำณจีนใหท้่านแช่และนวดฝ่าเทา้ 

เพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมือ่ยลา้กับยานวดขนาดพเิศษสูตรเดียวไม่ซ ้าใครพรอ้ม

เลอืกซือ้ครมีเป่าซูถ่ังหรอืทีรู่จั้กกนัดใีนชือ่ “ครมีบวัหมิะ” สรรพคุณเป็นเลศิในดา้นรักษา

แผลไฟไหมพุ้พองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจ าบา้น จานัน้น าท่านเดนิทางสู่

ตลำดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกันว่า วัดเทพเจา้ประจ าเมอืง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมอืง

เก่า ซึง่ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาว

เซีย่งไฮม้กีารผสมผสานระหว่างอดตีและปัจจุบันไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคา

ถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

....อำหำรบุฟเฟตน์ำนำชำต ิGOLDEN JAGUAR ระดบั 6 ดำวทำ่นจะไดช้มิ
อำหำรกวำ่ 200ชนดิ อำท ิหูฉลำมรงันกหอยนำงรม ปลำดบิ สเตก๊เนือ้ เป็ด ไก่
งวงแพะยำ่ง กุง้ทอด ติม่ซ ำ รวมถงึเคก้หลำกหลำยชนดิ พเิศษ!!!!! เครือ่งดืม่ไม่
อ ัน้ เชน่ ชำเขยีวหลงจิง่ ชำอวูห่ลง น ำ้ผลไม ้เบยีรท์อ้งถิน่ ไวนแ์ดงทอ้งถิน่ และ
ไอศกรมียีห่อ้ 

เมนูพเิศษ 

บุฟเฟต์

นำนำชำต ิ

GOLDEN 

JAGUAR 

บำ่ย น าทา่นสูบ่รเิวณ หำดไวท่ำน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจากเหนือ

จรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็น

สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อีกทัง้ถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการ

ธนาคารทีส่ าคัญ แห่งหนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะ

สถาปัตยกรรมทีห่ลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทัง้การ

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ 

กรมศุลกากร โรงแรม และส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาต ิเป็นตน้ จากนัน้น าท่าน

น่ัง รถไฟเลเซอร ์ลอดอโุมงคใ์ตแ้มน่ ้าหวังผู่ ซ ึง่เป็นอโุมงคส์รา้งลกึลงไปจากพืน้แมน่ ้า 

9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งดว้ยไฟเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ จากนัน้แวะ

ชมอญัมณีล ้าค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอยา่งแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส ่แลว้

จะชว่ยป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตว์

มงคลทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจ

วซึง่เป็นเมอืงหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึง่มคีวามมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่ง

เภสัชอตุสาหกรรมและสถาบันศลิปะทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของประเทศจนี ซึง่ในอดตีมคี า

เปรยีบเปรยถงึความสวยงามของเมอืงหังโจวและซโูจววา่ “บนฟ้ามสีวรรค ์บนดนิม ีซ(ูโจว) 

หัง(โจว)” เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนอ์นังดงามสองฟากถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 3 

ช ัว่โมง 
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ค ำ่ บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั HANGZHOU BEST WESTERN PREMIER HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ หงัโจว 

วนัทีห่ำ้  ลอ่งเรอืทะเลสำบซหี(ูเรอืเหมำ)-หมูบ่ำ้นใบชำ-นำนกงิ-กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 น าทา่นลอ่งทะเลสำบซหี(ูเรอืเหมำ)เนือ่งมาจากตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหงัโจ

วทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกบัวงร ี มเีนือ้ที ่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 

15 กโิลเมตร น ้าลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร สามดา้นถกูลอ้มรอบดว้ยภเูขาและอกีหนึง่ดา้นเป็น

เมอืงรอบซหีปูระกอบไปดว้ยสถานทีส่ าคญัมากกวา่30แหง่และสถานทีช่มทวิทศัน์

มากกวา่40แหง่โดยจดุส าคญัก็ไดแ้กห่นึง่ภเูขาสองทางสามเกาะหา้ทะเลสาบ และสบิ

ทวิทศัน ์ น าทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึง่เป็นทีม่าของต านานเรือ่ง“นางพญางู

ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน์ ้าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอินังดงามสดชืน่

รอบๆ ทะเลสาบแหง่นีท้ีไ่ดรั้บสมญานามจากนักทอ่งเทีย่ววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์

จากนัน้น าทา่นสู ่ หมูบ่ำ้นเหมยเจยีอ ู (ไรช่ำหลงจิง่) แหลง่ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่

ของจนี ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ โดยกลา่วกนัวา่ “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะหอม

ตลอดวัน” 

**หมำยเหต ุ: หำกกรุป๊ออกเดนิทำงไมถ่งึ 15 ทำ่น ลอ่งทะเลสำบซหี ูทำงบรษิทั               

ขอสงวนสทิธิไ์มใ่ชเ้รอืเหมำ** 

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
ไกข่อทำน  

หมตูงโพ 

บำ่ย สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 3 

ช ัว่โมง 

อำหำรค ำ่ ทำนอำหำรชุด KFC ระหวำ่งเดนิทำง หรอืทีส่นำมบนิ  

20.10 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่XW887 

(ไมร่วมคำ่อำหำรรอ้นบนเครือ่ง) 
 

23.50 น. เดนิทางกลับถงึสนำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ  

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำพเิศษ 
ไมม่รีำคำเด็ก 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่30 ธ.ค.59-03 ม.ค.60 20,900 4,500 

วนัที ่13-17 /27-31 ม.ค 60 18,900 4,500 

วนัที ่24-28 ก.พ.60 18,900 4,500 

วนัที ่10-14 ม.ีค.60 18,900 4,500 

 

 

**หมำยเหต ุ: ไมร่บัจอยแลนด*์* 

 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 
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ทำ่นละ 20 หยวน /วนั/ตอ่ทำ่น*** 
** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและกำรจำจร ** 

 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืบวัหมิะ+นวดฝ่ำเทำ้, หยก, ชำ,ไขม่กุซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุน 

โปรแกรมทวัรด์ว้ยเพรำะมผีลกบัรำคำทวัรจ์งึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ทกุรำ้น 

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกัไมม่กีำรบงัคบัใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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4.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีพาสปอรต์ไทย (วซีำ่กรุป๊) 

**เป็นวซีา่กรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป หากยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทันท ีไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดนิทาง 

ครัง้อืน่ๆได ้/ กรณีทีล่กูคา้มวีซีา่จนีอยูแ่ลว้ หรอื ยืน่เอง หักคนื 1,000 บาท / กรณีตอ้งการยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว เก็บคา่สว่นตา่ง

เพิม่ทา่นละ 500 บาท ** ดงันัน้ กรณีลกูคา้มวีซีา่แลว้ กรณุาแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9.น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั/กระเป๋ำสมัภำระทีถ่อืข ึน้เครือ่งจะตอ้งมนี ำ้หนกัไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั 

10.คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ 10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวำ่ 

เดนิทำงท ัง้หมด 5 วนั จำ่ยทปิไกด ์50 หยวน คนขบั 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 
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หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ

ถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมอ่ำจเรยีกรอ้งคำ่บรกิำร และเงนิมดัจ ำคนื ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทำงบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**วซีำ่เดีย่ว** 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอืRe-Entryดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจบุนัทีอ่ยูท่ีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรบัทรำบวำ่หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ใหข้อ้มลูเท็จอำจ

มกีำรระงบักำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2อาทติย ์ 
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12.กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่3,560บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้ 

 

 ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 



NKG-XW11  Page 9 of 9 

 
 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ(ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

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

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

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

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

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

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำม

ไม่สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่  ประโยชนข์องตวัท่ำนเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำง

เครง่ครดั) 

 


