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   กําหนดการเดนิทาง  

วนัที ่06 – 09 ก.ย. 61 9,888.- 

วนัที ่20 – 23 ก.ย. 61 11,888.- 

วนัที ่24 – 27 ต.ค. 61 12,888.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 12,888.- 

วนัที ่09 – 12 พ.ย. 61 13,888.- 

วนัที ่21 – 24 พ.ย. 61 12,888.- 

วนัที ่12 – 15 ธ.ค. 61 13,888.- 

วนัที ่19 – 22 ธ.ค. 61 13,888.- 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่แบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

 

 

เร ิม่ตน้เพยีง 9,888.- 
                            รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 เยอืนเซีย่งไฮ.้. มหานครทีไ่มเ่คยหลบัใหล เทีย่วแบบ 360 องศา 
 ชมหาดไวท่าน ชอ้ปป้ิง ถนนนานกงิและยา่นการคา้สดุฮติ “ซนิเทยีนตี”้ 
 สกัการะพระหยกขาว อกีหนึง่ตาํนานสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิป์ระจําเมอืงเซีย่งไฮ ้ 
 ชมววิเมอืงเซีย่งไฮ ้บนตกึระฟ้า จนิเหมาทาวเวอร ์ ในมมุ 360 องศา 
 เมนพูเิศษทีไ่มค่วรพลาดกบัอาหารขึน้ชือ่ประจาํเมอืง.. เสีย่วหลงเปา ไกแ่ดงเซีย่งไฮ ้และบฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ด 

 

เซีย่งไฮ ้โปรโมช ัน่ 
4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ เซีย่งไฮแ้อรไ์ลน ์(FM) 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้่ตง) (09.50 – 15.40) รถไฟ

แมเ่หล็ก (Maglev train) 

06.30  

น. 

พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศเคานเ์ตอร ์P สายการบนิไชนา่อสิ

เทริน์แอรไ์ลน ์(FM) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

09.50 

น. 

ออกเดนิทางสู ่มหานครเซีย่งไฮ ้โดยสายการบนิเซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่FM842 

15.40 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิซีย่งไฮ ้ผูต่ง ซึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตย่คุสามกก๊ (ปีค.ศ.220-280) 
เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซ์่งไดเ้ปลี่ยนแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ
หลังจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยู่รมิ
แมน้ํ่าหวงผู ่หา่งจากปากแมน้ํ่าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื เขตผู่ตง(ใหม)่ และเขตผู่ซี

(เกา่) กัน้โดยแมน้ํ่าหวงผู ่นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศฯ เขา้เมอืง 

บา่ย  นําท่านโดยสาร รถไฟแมเ่หล็ก Maglev รถไฟทีอ่อกแบบมาเพือ่รองรับระบบการขนสง่ เปิดใหบ้รกิารเชงิ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้่

ตง) (FM842/09.50 – 15.40)  รถไฟแมเ่หล็ก (maglev train)  ✈ 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

2 
 
ขึน้ตกึจนิเหมา – ศนูยห์ยก – ถนนนานกงิ– รา้น Starbuck 
Reserve Roastery สาขาทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

3 
 
ศนูยน์วดเทา้ – เมอืงโบราณชเีป่ากูเ่จิน้ – หาดไวท่าน – อโุมง
เลเซอร ์– ยา่นซนิเทยีนตี ้

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL OR SAME  4* 

4 

 
วัดพระหยกขาว – ศนูยผ์า้ไหม – บฟุเฟตซ์ฟีู้ด-ตลาดเฉนิหวง
เมีย่ว – เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่งไฮผู้ต้ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิ

สวุรรณภมู)ิ (FM853/18.25 – 21.55) 

🍽 🍽 ✈  
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พาณชิยเ์ป็นระบบแรกของโลกเมือ่ปีพ.ศ. 25471 จากการทดสอบการวิง่ รถไฟเซีย่งไฮส้ามารถใชค้วามเร็ว

สงูสดุไดถ้งึ 500 กม./ชม. แต่ในการใหบ้รกิารจรงิจะวิง่ดว้ยความเร็วสงูสดุเพยีงแค่ 430 กม./ชม. รถไฟวิง่

จากสนามบนิผู่ตง (Pudong) เขา้เมอืงเซีย่งไฮ ้มใีหบ้รกิารทุกๆ 15 นาท ีระยะทาง 30 กม. ใชเ้วลาเพยีงแค่

เจ็ดนาทเีทา่นัน้  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่  พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4* 

วนัที ่2 ขึน้ตกึจนิเหมา – ศนูยห์ยก – ถนนนานกงิ– รา้น Starbuck Reserve Roastery 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านขึน้ตกึ จนิเหมาทาวเวอร ์(Jin Mao Tower) ตกึระฟ้า ออกแบบโดยสถาปนกิอเมรกิัน เอเดรยีน 

สมธิ ใน สคดิมอร,์ โอวงิส ์แอนด ์เมอรร์ลิล ์ในขณะเดยีวกนัก็ยงัมคีวามสงูเป็นอันดับที่ 5 ของโลก จากความ

สงูหลังคาและอันดับที ่7 ของโลกเมือ่วัดรวมถงึยอดสงูสดุ โดยมคีวามสงู 421 เมตร หรอื 1,380 ฟตุ และมี

ทัง้หมด 88 ชัน้ โดยใชเ้ป็นสํานักงานและโรงแรมเซีย่งไฮแ้กรนดไ์ฮแอท ตัง้อยูใ่จกลางยา่นความเจรญิของ

เมอืงเซีย่งไฮ ้ตัง้คูต่กึอืน่ๆ เชน่ (Shanghai World Financial Center) ทีม่คีวามสงูถงึ 492 เมตร จากนัน้แวะ

ชม ศูนยอ์ัญมณีล้ําค่า หยก เป็นเครือ่งประดับทีน่ยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือ่ว่าใส่แลว้จะชว่ยป้องกัน

อันตรายไดใ้หท้่านไดเ้ลอืกซือ้กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้นําท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานกงิลู่(Nanjing Lu) เป็นถนนทีเ่กา่แก่ของเซีย่งไฮส้รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1851 ถอืว่าเป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พืน้ถนนปดูว้ยหนิออ่น 

และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจงิลู่ เป็นที่ตัง้ของรา้นคา้มากมาย มทีัง้รา้นขายเสือ้ผา้

แฟชัน่ รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรีช่ ือ่ดัง ทัง้รา้นทีเ่ป็นของคนจนีทอ้งถิน่ และ

ของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีัง้แต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้นไอสกรมี ท่านยัง

สามารถเดนิไปยัง Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซีย่งไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ300 เท่า 

สําหรับสาขา Reserve Roastery ทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารในเซีย่งไฮใ้หมห่มาดเมือ่วันที ่6 ธ.ค.ทีผ่า่นมานี ้สาขานี้

นอกจากความยิง่ใหญอ่ลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟทีย่าวทีส่ดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ ขึน้แท่นเป็นสาขาทีม่บีาร์

จบิกาแฟยาวทีส่ดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟ

เต็มรปูแบบและเครือ่งดืม่ตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทัง้เครือ่งดืม่ทีม่เีฉพาะสาขานีแ้หง่เดยีวเทา่นัน้ 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ..เสีย่วหลงเปา  

พกัที ่   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4* 

วนัที ่3 ศนูยน์วดเทา้ – เมอืงโบราณชเีป่ากูเ่จ ิน้ – หาดไวท่าน – อโุมงเลเซอร ์– ยา่นซนิเทยีนตี ้

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทา่นสู ่ศนูยก์ารแพทยแ์ผนจนีและนวดฝ่าเทา้  พรอ้มฟังบรรยายเกีย่วกับการแพทยโ์บราณจนี อดตีถงึ

ปัจจบุนั การสง่เสรมิการใชส้มนุไพรจนีทีม่มีานานนับพันปี รับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ  พรอ้ม

ผ่อนคลายนวดฝ่าเทา้  หมายเหตุ  : ขอความร่วมมือ....กรุณาแช่เทา้ทุกท่าน (ไม่มคี่าใชจ้่าย)  นําท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงโบราณชเีป่ากูเ่จ ิน้ หมูบ่า้นโบราณชเีป่าตัง้อยูบ่นถนนเกา่แก ่“ชเีป่า ” มตํีานานเล่าขานกัน

มาถงึของวเิศษ 7 สิง่ทีถ่กูนํามา  ณ. เมอืงโบราณอนั ไดแ้ก ่พระพทุธรปู ระฆงั คัมภรีด์อกบวั ตน้ไมเ้ทวดา ไก่

ทอง ขวานหยก ตะเกยีบหยก เหลา่นีไ้ดเ้ป็นทีม่าของชือ่หมูบ่า้น ซึง่ปัจจบุนัหมูบ่า้นโบราณแหง่นี ้เป็นศนูยร์วม

ทีท่างการใชจั้ดกจิกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมทอ้งถิน่ อกีทัง้สถานทีต่ัง้อยู่รมิน้ํา มทีัศนียภาพทางธรรมชาตทิี่

สวยงามเหมาะแกก่ารมาเยอืน ซเีป่า เป็นยา่นเกา่ทีเ่หมาะแก่การเดนิเล่นชมยา่นเก่าแก่ มปีระวัตศิาสตรม์า

ยาวนานกวา่หนึง่พันปี บวกกบัภมูทิัศนร์มิแมน้ํ่าทีส่วยงาม รม่รืน่ เต็ม ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึใน

อาคารบา้นเรอืนแบบจนีโบราณ ฉีเปาไมไ่ดเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วทีโ่ด่งดังแค่เฉพาะในหมูนั่กท่องเทีย่วเท่านัน้ 

แตค่นเซีย่งไฮก้็มกัเลอืกเป็นสถานทีพั่กผอ่นอกีดว้ย 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร...เมนพูเิศษ..ไกแ่ดง 

บา่ย นําทา่นสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน้ํ่าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตร
เป็นเขตสถาปัตยกรรมทีไ่ดช้ ือ่ว่า “พพิธิภัณฑน์านาชาต”ิ ถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮ ้อกี

ทัง้ถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีสํ่าคัญ แหง่หนึง่ของเซีย่งไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็น
แหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทัง้การ
ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร 
โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ นําท่านน่ัง รถไฟลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์เป็นเสน้ทางรถไฟใตแ้มน้ํ่าหวงผู่ที่
เชือ่มโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบันด ์และเขตผู่ตง มคีวามยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตืน่เตน้ของ
การท่องเทีย่วในขบวนรถไฟแห่งนี้เริม่ตน้กันดว้ย โบกีร้ถไฟทีส่ามารถมองเห็นรอบดา้นไดแ้บบ 360 องศา 
เมือ่ขบวนของรถไฟเริม่วิง่ไปในความมดื แสงสตีา่ง ๆ ก็จะเริม่ปรากฏ สรา้งความน่าตืน่เตน้ยิง่ขึน้ดว้ยเสยีงตา่ง 
ๆ แสงไฟจะเปลีย่นไปเรือ่ย ๆ ปรากฏเป็นภาพทีง่ดงาม ซึง่จะใชเ้วลาทัง้หมดเพยีงแค ่3-5 นาท ีเทา่นัน้ในการ
ผ่านอโุมงคแ์ห่งนี้ นําท่านสู ่ยา่นการคา้ซนิเทยีนตี ้ (Xintiandi) เป็นยา่นสดุเกอ๋นิเทรนดข์องเซยีงไฮ ้เป็น
ยา่นทีอ่ยูอ่าศัยยคุเกา่ของชาวเซยีงไฮ ้บา้นเรอืนประตหูนิสวยงาม สถาปัตยกรรมเป็นลูกผสมระหว่างตะวันตก
และตะวันออก ซนิเทยีนตีเ้ป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารหลากหลายชาต ิมบีตูคิเก๋ๆ แบรนดด์ังมากมาย เป็นแหล่ง
พบปะของคนตา่งชาต ินับวา่ทา่นทีม่าเยอืนตอ้งประทับใจกบัสถานทีแ่ละบรรยากาศเซยีงไฮแ้น่นอน 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่   พกัที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL OR SAME  4* 

วนัที ่4 วดัพระหยกขาว –ศนูยผ์า้ไหม-บุฟเฟตอ์าหารซฟีู้ ด –ตลาดเฉนิหวงเมีย่ว -เซีย่งไฮ ้(สนามบนิเซีย่ง

ไฮผู้ต้ง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (18.25 – 21.55)  

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําท่านชม  วดัพระหยกขาว เป็นวัดทีสํ่าคัญอกีวัดหนึง่ของชาวเซีย่งไฮ ้ตัง้อยูท่างดา้นตะวันตกของเมอืง 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1882 เพือ่เก็บรักษาพระพุทธรูปเนื้อหยกขาว 2 องคท์ีนํ่ามาจากประเทศเมยีนมา ซึง่

เมือ่พระพทุธรปูหยกขาวสอ่งสะทอ้นกบัแสงไฟ ก็จะเป็นประกายระยบิระยบัสวยงาม พระพทุธรปูปางน่ังมคีวาม

สงู 190 เซนตเิมตร สว่นปางไสยาสน์มคีวามยาว 96 เซนตเิมตร ทัง้ 2 องคต์ัง้อยูใ่นอาคารไมเ้กา่แก่รูปแบบ

สถาปัตยกรรมแบบจนีดัง้เดมิ บรรยากาศภายในวัดเงยีบสงบ เหมาะแกก่ารไปไหวพ้ระขอพรและพักผ่อนจติใจ  

นําทา่นแวะชม ศนูยผ์า้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ..บฟุเฟตอ์าหารซฟีู้ ด 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดเฉงิหวงเมีย่ว หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ วดัเทพเจา้ประจําเมอืง เคยตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ 

ซึง่ไดก้ลายเป็นศนูยร์วมสนิคา้ และอาหารพืน้เมอืงทีแ่สดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซีย่งไฮม้กีารผสมผสาน

ระหวา่งอดตีและปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึง่เป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูทีม่ชี ือ่อกียา่นหนึง่ของนครเซีย่งไฮ ้ใหท้า่น

อสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย   

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตผิูต่ง 

18.25 

น. 

เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ เซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่FM 853  

21.55 

น. 

เดนิทางกลับถงึสนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

 

  

 

 

โปรแกรม : เซีย่งไฮ ้โปรโมช ัน่ 4 วนั 3 คนืโดยสายการบนิเซีย่งไฮ ้แอรไ์ลน ์(GO1PVG-FM002) 
 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

วนัที ่06 – 09 ก.ย. 61 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,500.- 4,888.- 

วนัที ่20 – 23 ก.ย. 61 11,888.- 11,888.- 11,888.- 3,500.- 4,888.- 

วนัที ่24 – 27 ต.ค. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.- 

วนัที ่27 – 30 ต.ค. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.- 

วนัที ่09 – 12 พ.ย. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.- 

วนัที ่21 – 24 พ.ย. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.- 

วนัที ่12 – 15 ธ.ค. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.- 

วนัที ่19 – 22 ธ.ค. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 4,888.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร+์ ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่จนี แบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื ยางพารา ,ผา้ไหม , บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้ (ขอความร่วมมอืลูกคา้ทุก

ทา่นแชเ่ทา้), ไขม่กุ ซึง่จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเทีย่วทุกท่าน

ทราบว่า ทุกรา้นจําเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไมม่กีารบังคับ

ใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - 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] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7.     คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบเดีย่ว พาสปอรต์ไทย (1,500 บาท)  

8.     คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ   

        ***หัวหนา้ทัวรไ์ทยขึน้อยูด่ลุยพนิจิของลกูคา้*** 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ีถ่อืพาสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
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คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท (ยกเวน้ บราซลิ แคนาดา อารเ์จนตนิา) 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมตํ่่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



            GO1PVG-FM002        9 จ ก 9 
 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


