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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที�  11 – 15 เม.ย.62 (วนัหยดุชว่งสงกรานต)์ 21,888.- 
วนัที�  12 – 16 เม.ย.62 (วนัหยดุชว่งสงกรานต)์ 22,888.- 
 

 

 

 

 

 

 

หงัโจว เจดยีห์ลกัเมอืง ชอ้ปปิ, งอี,อ ู 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ 

เร ิ�มตน้เพยีง 21,888.- 
รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ 

 

• ชม“ศนูยก์ลางการคา้นานาชาตเิมอืงอี&อ”ูแหลง่รวมสนิคา้เบ็ดเตล็ดที�ใหญท่ี�สดุในโลก 
• ชมทะเลสาบซหี ูบนหอคอยหลักเมอืง (พรอ้มชมการแสดงศลิปะพื&นบา้น และชมิชารากบัว) 
• ขึ&นชมววิบนตกึ SWFC ชั &น 100 (Shanghai World Financial Center) ที�มคีวามสงูถงึ 492 เมตร 
• ลิ&มรสอาหารเมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมตูงโพ ,เสี�ยวหลงเปา  
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ แอรไ์ชนา่ โดยมี

เจา้หนา้ที� คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

วนัที� 2 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – หงัโจว (สนามบนิหงัโจวเสี�ยวซาน) (CA716/02.10-
07.30)–เมอืงอี,อ-ูชอ้ปปิ, งตลาดคา้สง่อี,อ ู

02.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว โดยเที�ยวบนิที� CA716  
07.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงหงัโจว เป็นเมอืงที�มปีระวัตศิาสตรค์วามเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยใน

สมยัราชวงศฉ์นิ มชีื�อเรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมยัราชวงศส์ยุเปลี�ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่ได ้
ตั &งหังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั &งภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจน
ไดรั้บสมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื�องจาก ซโูจว+หังโจว = ซหูัง แปลว่า ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บน
ผนืปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบเมนเูซ็ต KFC หรอื Mc Donald  
 นําท่านเดนิทางสู่เมอืงอี,อู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช ั�วโมง) เป็นเมอืงเล็กๆ ใกลก้ับหังโจว 

แมท้ี�อี&อแูหง่นี�จะเป็นเพยีงเมอืงเล็กๆ แตท่ี�นี�กลับมคีวามสําคัญมาก เพราะที�นี�มกีารจัดใหเ้ป็นตลาดสนิคา้
ส่งที�ใหญ่ที�สุดในโลก อี&อูมสีนิคา้มากมายหาซื&อไดใ้นราคาถูกมากๆ เพียงแต่ว่าการที�จะซื&อของที�นี�
จะตอ้งซื&อทลีะจํานวนมากๆ แบบขายสง่ จะไมข่ายใหแ้บบทลีะชิ&นสองชิ&นแมจ้ะขายใหก้็จะไมถู่ก เพราะ
เป้าหมายหลักๆของตลาดที�นี�คอืขายสง่ 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
ทปิหวัหนา้ทวัรข์ ึ,นอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 
ราคานี,สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั,น! 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA716/02.10-07.30)   ✈  

2 
กรงุเทพฯ – หังโจว (สนามบนิหังโจวเสี�ยวซาน)  
– เมอืงอี&อ ู– ชอ้ปปิ&งตลาดคา้สง่อี&อ ู
 

�  �  �    YIWU YITEL  HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
ศูนยผ์า้ไหม – เซี�ยงไฮ ้– ศูนยส์มุนไพรจนี +ยาบัวหมิะ – 
ถนนนานกงิ – รา้นกาแฟ Starbucks  Reserve Roastery 
สาขาใหญท่ี�สดุในโลก 

�  �  �  
HOLIDAY INN 

EXPRESS HOTELหรอื
เทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 ศูนยห์ยก – ขึ&นชมววิบนตกึ SWFC ชั &น 100– อุโมงค์
เลเซอร ์– หาดไวท่าน – เมอืงหังโจว �  �  �  

 
HANGZHOU LIANG AN 

INTER HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 

ลอ่งทะเลสาบซหีู – เจดยีห์ลักเมอืง (ชมการแสดงดนตรี
พื&นบา้น+ชิมชารากบัว) -หมู่บา้นใบชาหลงจิ�ง – ถนน
โบราณเหอฝังเจยี – หังโจว (สนามบนิหังโจวเสี�ยวซาน)  – 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CA715/22.00-00.55) 

�  �  ✈  
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บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 จากนั&นใหท้่านชอ้ปปิ&ง ศูนยก์ลางตลาดคา้สง่เมอืงอี,อู ตลาดชื�อดัง... ถูกตั &งเป็นสถานที�เที�ยวระดับ 

AAAA หากกล่าวถงึตลาดคา้ส่งนักลงทุนต่างก็รูจั้กชื�อ “อี&อ”ูไม่ว่าจะเป็นชาวจนีหรอืชาวต่างชาต ิซึ�ง
หากมโีอกาสแลว้ทุกคนที�เคยไดย้นิชื�อของเมอืงอี&อูก็อยากจะมาดูเมืองอี&อูดว้ยตาของตัวเองทั &งสิ&น 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสถานที�ที�ข ึ&นชื�อว่าเป็น “ตลาดคา้สง่สนิคา้เบ็ดเตล็ดที�ใหญ่ที�สดุในโลก”รวมรา้นคา้
กวา่ 5  หมื�นรา้น สนิคา้กวา่ 10,000 ชนดิ ใหเ้ลอืกซื&อและมตีัวแทนจากประเทศต่าง ๆ (รวมทั &งประเทศ
ไทย) คอยใหบ้รกิารเรื�องการขนส่งสนิคา้กลับประเทศ ภายในอาคารที�ใหญ่โตมโหฬาร จะมทีั &งส่วนที�
เป็นพื&นที�โชวร์ูม และหอ้งเจรจาการคา้ของรา้นคา้ส่งต่าง ๆ รา้นคา้จะถูกจัดแบ่งเป็นโซน ๆ เชน่ โซน
นาฬกิา โซนเครื�องใชไ้ฟฟ้า โซนเครื�องมอืชา่ง โซนไอท ีโซนกระเป๋า โซนหมวก+เครื�องประดับ โซน
ของกิoฟตช์อป เรยีกไดว้า่สนิคา้หลากหลาย ไมม่อีะไรที�อยากไดแ้ลว้หาไมไ่ด ้ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  YIWU YITEL  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 
วนัที� 3 ศูนย์ผ้าไหม – เซี�ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน + ยาบวัหิมะ – ถนนนานกิง – ร้านกาแฟ 

Starbucks  Reserve Roastery สาขาใหญท่ี�สดุในโลก 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเยี�ยมชม ศนูยผ์า้ไหม ผลติภณัฑท์ี�ทําจากไหม ไมว่่าจะเป็นเสื&อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนํา

เสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั &งใชเ้ครื�องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื�อมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม 
เหมาะกบัการซื&อเป็นทั &งของฝากและใชเ้อง  เดนิทางสูเ่มอืง เซี�ยงไฮ ้ซึ�งถอืเป็นชมุชนเกา่ตั &งแต่ยคุสาม
ก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บา้นชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศ์ซ่งไดเ้ปลี�ยนแปลงเป็นเซี�ยงไฮซ้ ึ�ง
ขณะนั&นเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆหลังจากสงครามฝิ�น ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซี�ยงไฮถู้กเปิดเป็นเมอืงท่าและ
เขตเชา่ของนานาชาต ิตั &งอยูร่มิแมนํ่&าหวงผู ่หา่งจากปากแมนํ่&าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 
เขต คอื เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่(ีเกา่) กั &นโดยแมนํ่&าหวงผู ่จากนั&น ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ยา
แผนจนีโบราณ เป่าซูหลงิ หรือในชื�อว่า ยาบัวหมิะ ยาประจําบา้นที�มีชื�อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟัง
พรรยายสรรพคณุของยาสมนุไพรจนีแตล่ะชนดิ และนําทา่นเขา้ชมศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา สนิคา้แปรรูป
ที�ไดรั้บความนยิมในปัจจบุนั  หมายเหต ุ: ขอความร่วมมอืทกุทา่นกรุณาแชเ่ทา้...โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย หากทา่นใด
มคีวามประสงคไ์มต่อ้งการแชเ่ทา้ ชาํระเพิ�มทา่นละ 200 หยวน  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย  นําทา่นสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที�เกา่แกข่องเซี�ยงไฮส้รา้งขึ&นตั &งแต่ปี 

ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื&นถนนปดูว้ยหนิ
ออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝั�งของนานจงิลู่ เป็นที�ตั &งของรา้นคา้มากมาย มทีั &งรา้นขาย
เสื&อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี�ช ื�อดัง ทั &งรา้นที�เป็นของคนจนี
ทอ้งถิ�น และของต่างชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีั &งแต่ รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น
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ไอศครมี  นําทา่นสูร่า้นกาแฟ  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขา
ปกต ิ300 เท่า สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หมห่มาดเมื�อวันที� 6 
ธ.ค.ที�ผ่านมานี& สาขานี&นอกจากความยิ�งใหญ่อลังการแลว้ ยังมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สุดในโลก ถงึ 88 
ฟตุ  ขึ&นแท่นเป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สุดในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�ว
กาแฟสดๆ สมัผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรปูแบบและเครื�องดื�มตา่งๆ กวา่ 100 เมนู รวมทั &งเครื�องดื�มที�มี
เฉพาะสาขานี&แหง่เดยีวเทา่นั&น 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 ศนูยห์ยก – ขึ,นชมววิบนตกึ SWFC ช ั,น 100– อโุมงเลเซอร ์– หาดไวท่าน – เมอืงหงัโจว 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เยี�ยมชม ศูนยห์ยก อัญมณีลํ&าค่า เครื�องประดับที�นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส่ แลว้จะชว่ย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื&อ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที�มคีุณภาพและมี
ชื�อเสยีงของประเทศจนี  นําท่านขึ&นชมววิบน ตกึ SWFC ช ั,นที� 100 (Shanghai World Financial 
Center-SWFC) เป็นตกึที�มคีวามสงู 492 เมตร ม ี101 ชั &น บนพื&นที� 381,600 ตารางเมตร ใหท้่านชม
ทัศนยีภาพอนังดงาม ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และสามารถมองเห็นตกึจนิเมา่ หอไขม่กุทวี ีและ
อาคารตา่งๆ พรอ้มชมทวิทัศน ์รอบๆ นครเซี�ยงไฮ ้    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เสี�ยวหลงเปา 
บา่ย นําท่านสู่บรเิวณ หาดไว่ทาน ตั &งอยู่บนฝั�งตะวันตกของแม่นํ&าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4

กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า“พพิธิภัณฑส์ถาปัตยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ที�
โดดเดน่ของนครเซี�ยงไฮอ้กีทั &งถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารที�สําคัญแห่งหนึ�งของเซี�ยง
ไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรม
แบบโรมันโกธคิบารอครวมทั &งการผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที�ตั &งของ
หน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญข่องธนาคารตา่งชาตเิป็นตน้นําทา่น ลอด
อโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มนํ่&าหวงผูล่งไป 50 เมตรภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรูปต่างๆ ตื�นตา
ตื�นใจ จากนั&นนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงหงัโจว 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HANGZHOU LIANG AN INTER  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ลอ่งทะเลสาบซหีู –– เจดยีศ์าลหลกัเมอืง -หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง – ถนนโบราณเหอฝังเจยี– 

หงัโจว (สนามบนิหงัโจวเสี�ยวซาน)  – กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (CA715/22.00-
00.55) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 นําท่าน ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที�มชี ื�อเสยีงโด่งดังไปทั�วโลก มี
เนื&อที� 5.66 ตารางกโิลเมตร ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ&าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 
3 โคมทับแสงในบงึนํ&าลกึ ระหวา่งทางจะไดช้มการจัดสวนฮ ั�วก ั�งกวนหยู ซึ�งเป็นสวนสาธารณะที�มพีื&นที�
กวา้งขวาง จัดพื&นที�ภายในไวอ้ยา่งสวยงาม เยี�ยมชม ศาลหลกัเมอืง City God Pavilion ลักษณะเป็น
อาคารโบราณสงูเจ็ดชั &น มลีักษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศซ์ง่ผสมราชวงศห์ยวน สงู 41.6 เมตร ประตู
ทางเขา้ทําจากหนิขดั เป็นสญัลักษณ์ของประวัตศิาสตรอ์นัยาวนานของเมอืงหางโจว หากมองขึ&นไปบน
ชั &นสองของ "หอหลักเมอืง" จะเห็นแผน่จารกึเขยีนโดยนายเฉนิ ชา่งภาพชาวจนีผูโ้ดง่ดัง ศาลหลักเมอืง
นี&ตั &งขนาบทั &งสองดา้นดว้ย "ทะเลสาบและภูเขาแปดรอ้ยไมล์ โดยชั &นแรกและชั &นสองจะมลีานแสดง
วัฒนธรรมประวัตศิาสตร์และประเพณีพื&นบา้นที�มลีักษณะเฉพาะ ชั &นที�สามและหา้เป็นหอ้งชาและลาน
แสดงศลิปะดนตรี (ชมิชารากบัวคนละหนึ�งถว้ยและชมการแสดงดนตร)ี และชั &นสี�เหมาะแก่การชมววิ
รอบๆ ทะเลสาบ เป็นอนัหนึ�งสถานที� ที�นอ้ยคนจะไดย้ลความงามในมมุสงู  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ ไกข่อทาน+หมตูงโพ 

 

นําทา่นชม หมูบ่า้นใบชาหลงจิ�ง ซึ�งเป็นชาเขยีวที�มชี ื�อที�สดุของประเทศจนี ใหท้า่นไดช้มิชาเพื�อสขุภาพ  จากนั&น
ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ& ง ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี รา้นคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบจีนโบราณ มสี ิ&นคา้พื&นเมอืง และของที�
ระลึกใหท้่านเลือกซื&อไปเป็นของฝากตามอัธยาศัย นําท่านถ่ายรูปกับรูปปั&นหมู่ตระกูลหวัง ตน้แบบ "Four 
generation" ที�ยังคงใชช้วีติอยู่ทั�วหางโจว ครอบครัวที�เกา่แกท่ี�สดุซึ�งม ีWu Zhen Ru ผูส้งูอายุอายุ 87 ปี ในปีนี& 
และยังคงมชีวีติอยู่ ปัจจุบันตระกูลหวัง มสีมาชกิ 32 คน สว่นใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ที�ถนนจงซาน กลุม่รูปปั&นทั &ง 32 
คนนี&ยังเป็นอนุสรณ์ใหเ้ราไดเ้หน้ถงึสงัคมครอบครัวที�เตบิโตมากบัยา่นนี&และยังคงรักษาความสมัพันธท์างเครอืญาติ
ไดอ้ยา่งด ี

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิหังโจว 
22.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� CA715  
00.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 
 

 
โปรแกรม : หงัโจว เจดยีห์ลกัเมอืง  ชอ้ปปิ, งอ ี,อ ู5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่  
(GOHGH-CA007) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายตุํ�ากวา่12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัxว 
ทา่นละ 

วนัที�  11 – 15  เม.ย. 62  21,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.- 10,888.- 

วนัที�  12 – 16  เม.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.- 11,888.- 

ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 5,888  
ราคานี,รวมรายการทวัร ์ต ัxวเครื�องบนิ  (ไมร่วมวซีา่จนี) 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั &งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ&นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั &ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั &งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั &งสิ&น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั &งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ� เก็บคา้ใชจ้า่ยทั &งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั &งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั&นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ&นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี,รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั &นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื&อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี&ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี&ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ&ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี,ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ&าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินํ&าหนักตามสาย

การบนิกําหนด 
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,650 บาท) 
8.      คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

                 **กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
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หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี& เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ&นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ�และจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั &งสิ&น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี&เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั &งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี&อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี&คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ&น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั&นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ�ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั &งสิ&นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั&น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั &งสิ&น แตท่ั &งนี&ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ�การจัดหานี&โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ� ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั &งสิ&น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ&นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั &ง มเิชน่นั&น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั &งสิ&น 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี& ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ&ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื&นหลังขาวเทา่นั&น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติoกเกอร ์หรอืรปูพริ&นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื&อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื&อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ&มเห็นฟัน มองเห็นทั &งใบหนา้รวมถงึใบหทูั &ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั&นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั&นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ�ของสถานทูต และบางครั &งบรษัิททัวร์ไม่ทราบล่วงหนา้ผูท้ี�
ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั&น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ&ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื&นหลังขาวเทา่นั&น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติoกเกอร ์หรอืรปูพริ&นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื&อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื&อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ&มเห็นฟัน มองเห็นทั &งใบหนา้รวมถงึใบหทูั &ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี, 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ&นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ&ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ&น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ&ามันขึ&นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษีนํ&ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดังตอ่ไปนี&** 
 
เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั,งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. (สําคญั
มาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลูโดยตรง
กบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION.......................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก
ภายหลัง  ทั &งนี&เพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี&  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด 
 
 
 
 
 


