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เซี่ยงไฮ ้ DISNEYLAND สบาย สบาย                 

6 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ : **ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท** 
ราคาเด็กต า่กวา่ 18 ปี เกบ็เพิ่มจากค่าทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

***กรุณาเตรียมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถท่านละ 200หยวน /ท่าน/ทริป **เดก็เกบ็เท่าผูใ้หญ่** 
 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง :  

   วนัที ่07-12 พฤศจกิำยน  60                        รำคำ 17,999.- 
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 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (TG662 /01.10-06.25)  ✈  

2 เซ่ียงไฮ-้อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-
จตุัรัสหยวนหยง 

X 
 
 

 
 

Nanya  Hotel หรือ
เทียบเท่า  

3 ร้านผา้ไหม-หงัโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บา้นใบชาหลงจ่ิง-
ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 

   
Hangzhou Best Western 
Hotel หรือเทียบเท่า  

4 ร้านนวดฝ่าเทา้-ตลาดเฉินหวงเม่ียว-ร้านหยก-ข้ึนหอไข่มุก+
SKYWALK อุโมงคเ์ลเอร์-หาดไวทาน 

   
Holiday inn Express  
Hotel หรือเทียบเท่า  

5 อิสระเตม็วนัเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้พร้อมรถไฟเขา้ -
ออก) 

 x x 
Wan xin   Hotel หรือ
เทียบเท่า 

6 เซ่ียงไฮ-้กรุงเทพฯ (TG663 /08.15-12.10)  ✈   

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูม ิ

21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย (TG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 

 

หา้มพลาด..... ทวัรส์ดุคุม้ ราคาสบายกระเป๋า 

1. บนิหรูสายการบนิไทย สะสมไมลไ์ด ้50% 

2. เมนูพเิศษ.... (1) ไก่ขอทาน+หมูตงโพ 

3. เมนูพเิศษ.... (2) ซี่โครงหมูอูซ๋ี  

4. เมนูพเิศษ...(3) บฟุเฟตน์านาชาต ิระดบั 6 ดาว 

5. สนุกสนานเตม็วนั ณ สวนสนุกดิสนียแ์ลนด ์(รวมค่าเขา้ พรอ้มรถไฟเขา้-ออก ) 
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วนัทีส่อง       เซ่ียงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลงิซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง 

01.10น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผูต่ง เมืองเซ่ียงไฮ ้โดย สายการบินไทย  เท่ียวบินท่ี TG 662 

06.25 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเอกเทศเซ่ียงไฮ ้ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่ยุคสามก๊ก 

(ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมง จนถึงสมยัราชวงศซ่์งไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮซ่ึ้ง

ขณะนั้นเป็นเพียงชุมชนเลก็ๆ หลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถู้กเปิดเป็นเมือง

ท่าและเขตเช่าของนานาชาติ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้ าแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 

แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม่) 

 

 

 

 

 

เช้า น าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ( ใชเ้วลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง)ซ่ึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาวา่เมือง

เซ่ียงไฮน้อ้ยเดิมมีช่ือวา่ ซีซานเล่ากนัวา่เม่ือสองพนัปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองน้ีและต่อมาแร่ดีบุกถูกขุด

เจาะจนหมดส้ินแต่บงัเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณช้ินหน่ึงมีใจความว่า “มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ 

หากปราศจากอาวุธแผน่ดินจะร่มเยน็เป็นสุข”  จึงไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่วา่ อู๋ซี แปลวา่ไม่มีตะกัว่  น าท่าน
นมสัการ พระใหญ่หลงิซานต้าฝอ (พระพุทธเจ้าปรางประสูติ) ชมการแสดงสรงน ้ าพระ (เกา้มงักร) จากนั้น

น าท่านนัง่รถกอลฟ์สู่พระพุทธรูปขนาดสูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลกัษณะพระ

พกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั แวะเยีย่มชม ร้านไข่มุก สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และมีช่ือเสียง

ของเมืองจีน มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือ เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ แหวน ก าไร ครีมไข่มุกเป็นตน้ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ....ซีโครงหมูอู๋ซี ** 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ( ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง)ซ่ึงมีประวติั 2,500 ปีมาแลว้ เดิมมีช่ือวา่ “เมืองกู้

ซู” เป็นเมืองท่ีจดัตน้แบบของ การจดัสวนจีนท่ีสวยงามเป็นอนัดบัหน่ึงในลุ่มแม่น ้ าแยงซีเกียงตอนใตแ้ละ

ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองท่ีงดงามมากจนไดรั้บฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์” 

พร้อมเมืองหงัโจว จากนั้นน าท่านชม จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจตุัรัส

แห่งใหม่ท่ีชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว สร้างไดอ้ยา่งสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่พร้อมชม

จอยกัษล์อยฟ้าความยาวกวา่ 500 เมตร 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพกั Suzhou Nanya Hotel หรือเทียบเท่า  



GT-PVGTG02                    Page 4 of 12 

    
 

วนัทีส่าม   ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู -หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว( ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ความเป็นมายาวนาน 

ปรากกฎร่องรอยในสมยัราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศสุ์ยเปล่ียนเป็นหงัโจวต่อมาใน

สมยัราชวงศซ่์งไดต้ั้งหงัโจวเป็นเมืองหลวง หงัโจวเป็นเมืองงดงามดว้ยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้

และสวนจนไดรั้บสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”เน่ืองจาก ซูโจว+หงัโจว=ซูหงั แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวง

สวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซูหัง  แวะเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ 

ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมา

ท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของ น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทศันียภาพอนังดงาม

ของทะเลสาบท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 

กิโลเมตร น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงน ้าลึก 

  **หมายเหตุ : หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้ 

เรือเหมา** 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **   ไก่ขอทานหมูพนัปี ** 

  

บ่าย น าท่านชม ร้านใบชาหลงจ่ิง ซ่ึงเป็นชาเขียวท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศจีน ใหท้่านไดชิ้มชาเพื่อสุขภาพ  จากนั้น

อิสระช้อปป้ิงท่ี ถนนโบราณเหอฟังเจ่ีย สินคา้มากมาย เป็น ให้ท่านซ้ือไปเป็นของฝากของท่ีระลึกเช่น 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของท่ีระลึกต่างๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ Hangzhou Best Western Hotel หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่ี่       ร้านนวดฝ่าเท้า-ตลาดเฉินหวงเมีย่ว-ร้านหยก-ขึน้หอไข่มุก+SKYWALK-อโุมงค์เลเซอร์- 

                 หาดไวทาน 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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 น าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือ

ในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ซ้ือยาแกน้ ้ าร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบวัหิมะ”ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงและให้ท่านได้

นวดฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุก

ท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 300 หยวน )  จากนั้น

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือท่ีเรียกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจ าเมือง เคยตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า ซ่ึง

ได้กลายเป็นศูนยร์วมสินค้า และอาหารพื้นเมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้มีการผสมผสาน

ระหวา่งอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ซ่ึงเป็นยา่นสินคา้ราคาถูกท่ีมีช่ืออีกยา่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้ให้ท่าน

อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  จากนั้นแวะชมอญัมณีล ้ าค่า หยก 
เป็นเคร่ืองประดับท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ 

แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้ให้ท่านได้เลือกซ้ือ ก าไรหยก 

แหวนหยก หรือผเีซียะสัตวม์งคลท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของ

ประเทศจีน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนัณภัตตาคาร  ....อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ  

 

 

 

 

 

 
 

 น าท่านข้ึนสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝ่ังผู่ตงริมแม่น ้ าหวงัผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเม่ือปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 

เมตร นบัเป็นหอ TV ท่ีสูงท่ีสุดในเอเชียและสูงอนัดบั 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 

ลูก อยูต่่างมุมต่างระดบั ลูกเหล็กกลมท่ีอยูต่อนกลางของหอเป็นหอชมววิท่ีกวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทศัน์

ของเซ่ียงไฮไ้ดทุ้กดา้น ซ่ึงปัจจุบนัหอไข่มุกถือเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง

เซ่ียงไฮอี้กดว้ยให้ท่านไดช้มวิวรอบนครเซ่ียงไฮมุ้มสูง SKY WALK 

บนหอไข่มุกท่ีความสูง 259 เมตรจากพื้นดินชมพิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งท่ีเล่า

ประวติัความเป็นมาของเมือง

เซ่ียงไฮต้ั้งแต่ยุคร้อยปีท่ีผา่นมา

จนถึงยุคสงครามฝ่ินเร่ือยมา

จนถึงเซ่ียงไฮ้ยุคใหม่ ท่ี มีแต่

ความเจริญก้าวหน้า  น าท่าน 

ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใตแ้ม่น ้ าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายในอุโมงคต์กแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ต่ืนตา

ต่ืนใจจากนั้นสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง4
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กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีไดช่ื้อวา่“พิพิธภณัฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่น
ของนครเซ่ียงไฮอี้กทั้งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงินการธนาคารท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเซ่ียงไฮต้ลอดแนว

ยาวของหาดไวท่านเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนัโกธิคบา

รอครวมทั้งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น 

กรมศุลกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  ** เส่ียวหลงเปา ** 

พกัท่ี Shanghai Express by holiday Inn หรือเทียบเท่า  

วนัทีห้่า        อสิระเต็มวนัเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า-ออก) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่ Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอนัดบัสองของโลกดิสนียแ์ลนด์เวอร์ชัน่เซ่ียงไฮจ้ะมี

ตวัละครในนิทานเร่ืองใหม่ซ่ึงออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับท่ีเซ่ียงไฮพ้ร่ังพร้อมดว้ยส่ิงดึงดูดใจยิ่งใหญ่

อลงัการเช่นทูมอร์โรวแ์ลนด์อ่าวขุมสมบติัดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการภายในบริเวณสวนสนุก

แห่งน้ียงัแบ่งพื้นท่ีส่วนหน่ึงส าหรับเป็นเมืองดิสนีย์หรือดิสนีย์ทาวน์ซ่ึงประกอบด้วยแหล่งช้อปป้ิง

ร้านอาหารและส่ิงบนัเทิงนอกจากนั้นยงัมีโรงแรมท่ีพกั2แห่งรวมทั้ง“วิชช่ิงสตาร์ปาร์ก“ ( Wishing 

Star Park) บริเวณชมทศันียภาพท่ีสวยงามตามธรรมชาติบนเน้ือท่ี2,440ไร่และสวนโมเสกอนัน่าต่ืนตาเล่า

เร่ืองเก่ียวกบั12นกัษตัรดว้ยตวัละครของดิสนียน์อกจากนั้นเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์ยงัมีปราสาทเจา้หญิง (The 

Enchanted Storybook Castle) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของดิสนียแ์ลนด์ขนาดใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดเท่าท่ี

วอลตดิ์สนียเ์คยสร้างมาโดยประสาทแห่งน้ีจะเป็นท่ีอยูข่องเจา้หญิงหลายองคอี์กดว้ย 

***อสิระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารค ่าตามอธัยาศัย *** 

 

 

 

 

 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี Wan xin   Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก          เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

05.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
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ขอ้ควรทราบ : ตามนโยบายบริษทัร่วมกบัการท่องเท่ียวเมืองจีน ทุกเมือง ไดก้ าหนดใหมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้พื้นเมืองให้
นกัท่องเท่ียวไดรู้้จกั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์ จึงตอ้งเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่าน
ทราบวา่ ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน  

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1.บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่
รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิ
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บน
เคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ
ปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ
ความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10.เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัท
จะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไม่
ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 
08.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 663 

12.10 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 



GT-PVGTG02                    Page 8 of 12 

    
 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศการจราจร
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

เซี่ยงไฮ ้ DISNEYLAND สบาย สบาย                 

6 วนั 4 คืน โดยสายการบนิไทย (TG) 

อตัราค่าบริการ    
 

ก าหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 
พกัเดี่ยวเพิม่ 
 

วนัที ่07-12 พฤศจิกายน 60 17,999 19,999 4,500 
 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์  
 

 
หมายเหตุ : **ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท** 

ราคาเด็กต ่ากว่า 18 ปี เกบ็เพิม่จากค่าทวัร์ข้างต้น 2,000 บาท 
***กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถท่านละ 200หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเกบ็เท่าผู้ใหญ่** 

 
 

**ราคาดงักล่าว..ขอสงวนสิทธ์ิ ส าหรับลูกค้าทีถื่อพาสปอร์ตไทย เท่าน้ัน ** 
 

*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯ จะองิตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
3. การช าระค่าบริการ 
3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท 
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 



GT-PVGTG02                    Page 9 of 12 

    
 

 
4. การยกเลกิและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมัดจ า 
4.1แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนัเก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา้ใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการ
คืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2.ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุในรายการ 
4.ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุในรายการ 
5.ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอร์ตไทย 
**วซ่ีาเดี่ยว** 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  หา้มใส่

เส้ือขาว หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู  

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
9.น า้หนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ30 กโิลกรัมไม่จ ากดัจ านวน,ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ//สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท้่านละ1ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7กิโลกรัมถา้น ้าหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ท่ี
สายการบินก าหนดไว ้
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน หากเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมเอง 
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7.ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป  1,000 บาท  
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 
• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ
ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีา(ปกติ 4 วนัท าการ) เพิ่ม 15,00 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
**วซ่ีากรุ๊ปใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใชม้าตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายยืน่เขา้สถานทูต** 
โปรดทราบ ผู้ทีม่คีวามประสงค์ ย่ืนค าขอวซ่ีาจนี แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดนิทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปนี ้
1.อสิราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากสีถาน 4.อุซเบกสิถาน 5.ทาจกิสิถาน 6.เตร์ิกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน  
8.อรัิก 9.อหิร่าน 10.โซมาเรีย 11.อยีปิต์ 12.ซาอุดอีาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อนิเดยี  
16.ศรีลงักา 17.ลเิบีย 18.ซูดาน 19.แอลจเีรีย 20.ไนจเีรีย 21.ตุรก ี22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถย่ืนค าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป) ได้ 
ต้องย่ืนค าขอววซ่ีาจนีแบบเดีย่ว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่าก าหนดการเดมิ 4 วนั ท าการ 
***เดนิทางเข้าประเทศดงักล่าวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา*** 
 
8.ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ ท่านละ  200 หยวน ต่อทริป (เด็กเก็บทิปเท่าผูใ้หญ่) 
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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หา้มใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดบั หา้มใส่แวน่ตาด า  
4. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกหรือRe-Entryดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  

 - กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษาสถานท่ีท างานต าแหน่งงานท่ีอยูปั่จจุบนัท่ีอยูท่ี่ท  างานญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นท่ีท างานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีาเล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปลีย่นระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2อาทิตย ์ 

12.กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ 
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 

- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,060บาท 
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม 1600 บาท 
- เอกสารทีต้่องเตรียม   

1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   

          2.รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก 
           คอมพิวเตอร์  หา้มใส่เส้ือขาว หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัศึกษา หรือชุดครุยรับปริญญา  ตอ้งเห็นใบหู  

     หา้มใส่สร้อย หรือเคร่ืองประดบั หา้มใส่แวน่ตาด า  
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

 5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 

 ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ท่านละ 2,550 บาท 
 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาลลีทิวัเนียลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
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    **การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
ประกาศ  
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิม่ตามความเป็นจริง   
 
 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณย์ี
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณย์ี ............................โทรศัพท์บ้าน............................ 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณย์ี ........................................โทร.......................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัที.่.......................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที.่.............................เดือน................ปี……….. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**  ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือ   ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
 

 


