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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 04-08 เม.ย. 62   วนัหยดุจกัร ี 19,888.- 
วนัที� 10-14 เม.ย. 62   วนัหยดุสงกรานต ์ 25,888.- 
วนัที� 11-15 เม.ย. 62   วนัหยดุสงกรานต ์ 26,888.- 
วนัที� 16-20 พ.ค. 62 19,888.- 
 

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

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิ 

หงัโจว ผูโ่ถวซาน (พกับนเกาะ) นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ แอร ์ไชนา่ 

เร ิ�มตน้เพยีง 19,888.- 
รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ 

 

• ไหวอ้งคเ์จา้แมก่วนอมิ ณ เกาะผูโ่ถวซาน 
• พักบนเกาะผูโ่ถวซาน ดนิแดนศักดิ0สทิธิ0พระโพธสิตัวก์วนอมิ 
• เยอืนถิ�นประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมอันเกา่แก ่เมอืงโบราณเหอฝังเจยี 
• กราบสกัการะ พระหยกขาวที�วจิติรงดงาม  
• ลิ9มรสอาหารเมนูพเิศษ ไกข่อทาน+หมตูงโพ ,เสี�ยวหลงเปา และกุง้มังกร 
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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 กรงุเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – หงัโจว(สนามบนิหงัโจวเสี�ยวซาน) (02.10-07.30) – หนงิ
ปอ – เกาะผูโ่ถวซาน – วดัผูจ้ ีA – วดัไผม่ว่ง – วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไหก่วนอมิ – 
พกับนเกาะผูโ่ถวซาน 

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

สมยัราชวงศฉ์นิ มชีื�อเรยีกวา่เมอืงเฉียนถัง สมยัราชวงศส์ยุเปลี�ยนเป็นหังโจวต่อมาในสมัยราชวงศซ์ง่ได ้
ตั 9งหังโจวเป็นเมอืงหลวง หังโจวเป็นเมอืงงดงามดว้ยธรรมชาต ิทั 9งภเูขา ทะเลสาบ ตน้ไม ้และสวนจน
ไดรั้บสมญานามวา่ “สวรรคบ์นดนิ”เนื�องจาก ซโูจว+หังโจว = ซหูัง แปลว่า ฟากฟ้ามสีรวงสวรรค ์บน
ผนืปฐพ ีก็ม ีซ ูหัง จากนั9นนําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบเมนเูซ็ต KFC หรอื Mc Donald  
 นําท่านเดนิทางสูท่า่เรอืจูเจยีเจยีน เพื�อโดยสารเรอืขา้มฟากสูเ่กาะผูโ่ถวซาน (ใชเ้วลาในการนั�งเรอื

ประมาณ 15 นาท)ี เป็นเกาะ 1 ในจํานวน 670 เกาะ นอ้ยใหญข่องหมูเ่กาะตานซาน มณฑลเจอ๋เจยีง ซึ�ง
ถอืเป็นเกาะพทุธครี ี1 ใน 4 แหง่ของเมอืงจนี นอกเหนอืจาก จิ�วหัวซาน มณฑลอนัฮยุ งอ้ไบ ้มณฑลเสฉ
วน และอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซ ีเป็นเกาะขนาดเล็กมเีนื9อที�ประมาณ 11.82 ตารางกโิลเมตร มสีถานที�
ท่องเที�ยวและสถานที�สักการบูชาเจา้แม่กวนอมิหลายวัด และวหิารที�สรา้งขึ9นตั 9งแต่ราชวงศถ์ังและซง่
รวมอยูด่ว้ย นําทา่นเดนิทางสู ่วดัผูจ่ ีA ซึ�งวัดแหง่แรกมชีื�อเสยีงมากที�สดุในเกาะผู่โถวซานสักการะเจา้แม่
กวนอมิปางนั�งสมาธทิี�ใหญ่ที�สุดกนิเนื9อที�ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วหิารตา้เยวียนทงเป็นวหิารที�
ใหญ่ที�สุดของวัดมคีวามยาว 47 เมตรลกึ 29 เมตร และสูง 21 เมตร จะแตกต่างจากวัดพุทธทั�วไป 
เนื�องจากมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิเป็นพระประธานสงู 8.8 เมตร  

ราคานีAสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัAน! 
อายตุํ�ากวา่ 20 ปี บรบิรูณ์ นบัจากวนัเดนิทางกลบัคดิคา่บรกิารเพิ�ม ทา่นละ 3,000 บาท 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ   ✈  

2 

กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – หังโจว (สนามบนิหังโจวเสี�ยว
ซาน) (02.10-07.30) – หนงิปอ – เกาะผูโ่ถวซาน – วัดผูจ้ี9 – วัด
ไผ่มว่ง – วัดเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป – หนานไห่กวนอมิ – พัก
บนเกาะผูโ่ถวซาน 

�  �  �  
PUTUOSHAN XILAI  

HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
เกาะผูโ่ถวซาน – หังโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – หมูบ่า้นใบชา
หลงจิ�ง – ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี �  �  �  LIANG AN  HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 ศนูยห์ยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหวังเมี�ยว – ศูนยผ์า้ไหม 
– หาดไวท่าน �  �  �  

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
ศูนยส์มนุไพรจนี – ศูนยผ์ลติภัณฑย์างพารา – ถนนนานกงิ – 
Starbucks Roastery – เซี�ยงไฮ ้(สนามนิเซี�ยงไฮผู้่ตง)  – 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  

�  �  ✈  
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บา่ย  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร 
 นําทา่นสู ่วดัไผส่มีว่ง วัดที�มตีน้ไมไ้ผเ่ป็นสมีว่ง ซึ�งโดยปกตไิผท่ี�เราเห็นโดยทั�วไปจะเป็นสเีขยีว จากนั9น

เดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป เป็นวัดขนาดเล็กที�ตั 9งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล เป็นที�ประดษิฐาน 
องคเ์จา้แม่กวนอมิที�แกะสลักจากไม ้ทาทับดว้ยสทีอง เป็นองคเ์จา้แม่กวนอมิองคแ์รกของเกาะผู่โถว
ซาน สรา้งขึ9นในปี ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศถ์ัง เป็นยคุเจรญิรุ่งเรอืงของพุทธศาสนาในประเทศจนี 
เลา่กนัวา่หลวงพอ่ฮุย่เออ้ซึ�งเป็นพระภกิษุจากประเทศญี�ปุ่ น ที�เดนิทางมาศกึษาธรรมในจนีเป็นครั 9งที�สาม 
ไดอ้ัญเชญิองคเ์จา้แม่กวนอมิจากอู่ไถ่ซาน มณฑลซานซ ีเพื�อนํากลับไปยังประเทศญี�ปุ่ น ขณะที�ผ่าน
เกาะผูโ่ถวซานไดเ้กดิพายฝุน ไดอ้าศัยบรเิวณสวนไผ่มว่งนี9 เป็นที�หลบฝนอยูเ่ป็นเวลานานเขา้ใจว่าองค์
เจา้แมก่วนอมิไมรั่บเชญิไปญี�ปุ่ นดังนั9นจงึรว่มกบัชาวพื9นเมอืงสรา้งศาลเล็กๆ ไวใ้นบรเิวณดังกล่าว พรอ้ม
ตั 9งชื�อศาลแห่งนี9ว่า “วดัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป” บรเิวณนี9สามารถชมถํ9าเฉาหยนิตง้ ซึ�งเป็นสถานที�
ปรากฏตัวของเจา้แมก่วนอมิและหลักศลิาจารกึ เตอืนว่า “หา้มตามไปและหา้มจุดตะเกยีงนิ9ว”พรอ้มทั 9ง
สามารถชมพระนอนในทะเล จากนั9นนําท่านสักการะ พระโพธิbสตัวก์วนอมิ (หนานไหก่วนอมิ) องค์
ใหญ่และงดงามที�สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ�งประดิษฐานอยู่ที�ตําหนักรมิทะเล อันเป็นสถานที�
ศักดิ0สทิธิ0ที�ชาวผูถ่อ่ซานใหค้วามเคารพนับถอืมากกวา่ 2,000 ปี   

 

 
คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  PUTUOSHAN XILAI  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว (พกับนเกาะผูโ่ถวซาน) 
วนัที� 3 เกาะผูโ่ถวซาน - หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหี ู– หมูบ่า้นใบชา – ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ท่าเรือเกาะผู่โถวซาน  ออกเดนิทางสู่ เมอืงหงัโจว จากนั9น นําท่านล่องเรอื

ทะเลสาบซหี ูตั 9งอยูท่างทศิตะวันตกของเมอืงหังโจวทะเลสาบมลีักษณะใกลเ้คยีงกับวงร ีมเีนื9อที� 5.66 
ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กโิลเมตร นํ9าลกึเฉลี�ย 1.5 เมตร สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขา
และอกีหนึ�งดา้นเป็นเมอืงรอบซหี ูประกอบไปดว้ยสถานที�สําคัญมากกวา่ 30 แหง่และสถานที�ชมทวิทัศน์
มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสําคัญก็ไดแ้ก ่หนึ�งภเูขา สองทางสามเกาะ หา้ทะเลสาบ และสบิทวิทัศน์ นํา
ทา่นลอ่งเรอืผา่นชม สะพานขาดซึ�งเป็นที�มาของตํานานเรื�อง“นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง 
ทับแสงจันทรนํ์9าลกึตลอดจนชมธรรมชาตอิันงดงามสดชื�นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี9ที�ไดรั้บสมญานามจาก
นักทอ่งเที�ยววา่ “พฤกษชาตใินนครนิทร”์ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  ออกเดนิทางสู ่ศนูยใ์บชา ที�มคีุณภาพด,ี ชาหลงจิ�ง หรอืชาบอ่มังกร ,ชาชนดินี9อยูใ่น 10 อันดับชาที�ดี
ที�สุดของโลก มแีหล่งกําเนดิที�เมอืงหังโจว จังหวัดซเีจียง หลักฐานที�พูดถงึชาหลงจิ�งจนเป็นตํานาน
ปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวังหลวงตั 9งแต่ศตวรรษที� 8 เป็นตน้มา จากนั9น ใหท้่านอสิระชอ้ปปิ9 ง 
ถนนโบราณเหอฝั�งเจยี เป็นถนนสายหนึ�งที�สะทอ้นใหเ้ห็นประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมอันเกา่แกข่อง
หังโจวไดอ้ยา่งด ีถนนสายนี9มคีวามยาว 460 เมตร กวา้ง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไวซ้ ึ�งสภาพดั 9งเดมิ
ของสิ�งปลูกสรา้งโบราณสว่นหนึ�งแลว้ บา้นเรอืนทั 9งสองขา้งทางที�สรา้งขึ9นใหมล่ว้นสรา้งจากไมแ้ละมุง
หลังคาสคีราม อสิระชอ้ปปิ9งตามอธัยาศัยกบัสนิคา้พื9นเมอืง ของที�ระลกึและของเลน่มากมาย 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� HANGZHOU LIANG AN  HOTEL    หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ตลาดเฉนิหวงัเมี�ยว – ศนูยผ์า้ไหม – หาดไวท่าน 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เยี�ยมชม ศูนยห์ยก อัญมณีลํ9าค่า เครื�องประดับที�นยิมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื�อว่าใส่ แลว้จะชว่ย

ป้องกันอันตรายได ้ใหท้่านไดเ้ลอืกซื9อ กําไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสัตวม์งคลที�มคีุณภาพและมี
ชื�อเสยีงของประเทศจนี  นําทา่นชม วดัพระหยกขาว ตั 9งอยูบ่นถนนอานเหยี�ยนในเขตผู่ถอ กลางเมอืง
เซี�ยงไฮ ้เป็นวัดศูนยร์วมจติใจของชาวพุทธใน เซี�ยงไฮ ้และเป็นวัดที�นักท่องเที�ยวเขา้นมัสการเป็น
จํานวนมากที�สดุของเมอืงเซี�ยงไฮ ้ภายในวัดมพีระพุทธรูปปางนั�งทั 9ง 2 องค ์สลักจากหยกทั 9งแท่ง แสง
สว่างและแสงสะทอ้นของหยกขาวนั9นทําใหอ้งค์พระพุทธรูปมีความงดงามสว่างเจดิจา้ยิ�งขึ9น องค์
พระพุทธรูปปางนั�งมคีวามสงู 190 เซนตเิมตร และ หุม้ดว้ยเพชรพลอย หนิมโนรา และ มรกต แสดงถงึ
การถอืศลีอดอาหารและตรัสรูแ้จง้พระพทุธเจา้ สว่นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มคีวามยาว 96 เซนตเิมตร 
นอนเอยีงดา้นขวาและหนุนพระเศยีรดว้ยพระหัตถข์วาและพระหัตถซ์า้ยวางบนขาดา้นซา้ย ลักษณะเชน่นี9
เรียกว่า ปรนิิพพาน ใบหนา้นิ�งสงบแสดงถงึ สันตสิุข ของพระศากยมุนี เมื�อครั 9งท่านไดจ้ากโลกนี9ไป 
ภายในวัด ยังมพีระนอนองคอ์ื�นๆ ซึ�งมคีวามยาว 4 เซนตเิมตร ซึ�งถูกอัญเชญิมาจากประเทศสงิคโปร ์
โดยเจา้อาวาสองคท์ี�สบิ ในปี ค.ศ.1989 มากกว่านี9ยังมภีาพวาดโบราณ และคัมภรีพ์ระไตรปิฎก จัดวาง
ไวอ้กีส่วนของวัด ถงึแมว้่าประวัตขิองพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบ
เรยีบงา่ยทําใหว้ัดแหง่นี9มคีวามโดดเดน่และไมอ่าจเลยีนแบบได ้ในเมอืงทันสมยัเชน่นี9   นําทา่นสู ่ตลาด
เฉนิหวังเมี�ยว หรอืที�เรยีกกันว่า ศาลเจา้พ่อหลักเมอืง เคยตั 9งอยูใ่จกลางเมอืงเกา่ ซึ�งไดก้ลายเป็นศูนย์
รวมสนิคา้และอาหารพื9นเมอืงที�แสดงถงึเอกลักษณ์ของชาวเซี�ยงไฮซ้ ึ�งมกีารผสมผสานระหว่างอดตีและ
ปัจจบุนัไดอ้ยา่งลงตัว ซึ�งเป็นยา่นสนิคา้ราคาถกูที�มชี ื�ออกียา่นหนึ�งของนครเซี�ยงไฮ ้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ9ง
ตามอธัยาศัย   

 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นเยี�ยมชม ศนูยผ์า้ไหม ผลติภณัฑท์ี�ทําจากไหม ไมว่่าจะเป็นเสื9อผา้ ผา้พันคอ ฯลฯ ชมวธิกีารนํา

เสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทั 9งใชเ้ครื�องจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพื�อมาทําไสน้วมผา้ห่มไหม 
เหมาะกับการซื9อเป็นทั 9งของฝากและใชเ้อง  นําท่านสู่บรเิวณ หาดไวท่าน ตั 9งอยู่บนฝั�งตะวันตกของ
แม่นํ9าหวงผู่มคีวามยาวจากเหนือจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดช้ื�อว่า “พพิธิภัณฑ์
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นานาชาต”ิ ถอืเป็นสญัลักษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้อกีทั 9งถอืเป็นศูนยก์ลางทางดา้นการเงนิการ
ธนาคารที�สําคัญ แห่งหนึ�งของเซี�ยงไฮ ้ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศลิปะสถาปัตยกรรมที�
หลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค รวมทั 9งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นที�ตั 9งของหน่วยงานภาครัฐ เชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของ
ธนาคารตา่งชาต ิเป็นตน้ 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� SHANGHAI  HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ศนูยส์มุนไพรจนี – ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา – ถนนนานกงิ – Starbucks Roastery – เซี�ยง

ไฮ(้สนามนิเซี�ยงไฮ ้ผูต่ง)  – กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(23.20-02.25) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 จากนั9น ชมศนูยส์มนุไพรและคน้ควา้ยาแผนจนีโบราณ เป่าซูหลงิ หรอืในชื�อวา่ ยาบวัหมิะ ยาประจํา

บา้นที�มชี ื�อเสยีง ชมวดีทีัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจนีแต่ละชนดิ และนําท่านเขา้ชม
ศนูยผ์ลติภณัฑย์างพารา สนิคา้แปรรปูที�ไดรั้บความนยิมในปัจจบุนั 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

จากนั9นนําท่านสู ่ถนนนานกงิ หรอื นานจงิลู ่( Nanjing Lu) เป็นถนนที�เกา่แกข่องเซี�ยงไฮส้รา้งขึ9น
ตั 9งแตปี่ ค.ศ. 1851 ถอืวา่เป็น walking street หรอื ถนนคนเดนิ มคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร พื9นถนนปู
ดว้ยหนิออ่น และมลีวดลายเซรามกิสวยงาม 2 ฝากฝั�งของนานจงิลู่ เป็นที�ตั 9งของรา้นคา้มากมาย มทีั 9ง
รา้นขายเสื9อผา้แฟชั�น รา้นขายของที�ระลกึ รา้นอาหาร ภัตตาคารหรู รา้นจวิเวลรี�ช ื�อดัง ทั 9งรา้นที�เป็นของ
คนจนีทอ้งถิ�น และของตา่งชาต ิรา้นฟาสตฟ์ู้ด มตีั 9งแต ่รา้น KFC, McDonald, SUBWAY Pizza Hut รา้น
ไอศครมี  นําท่านสูร่า้น  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมใ่นเซี�ยงไฮ ้ใหญ่กว่าสาขาปกต ิ
300 เท่า สําหรับสาขา Reserve Roastery ที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารในเซี�ยงไฮใ้หมห่มาดเมื�อวันที� 6 ธ.ค.ที�
ผา่นมานี9 สาขานี9นอกจากความยิ�งใหญอ่ลังการแลว้ ยงัมบีารจ์บิกาแฟที�ยาวที�สดุในโลก ถงึ 88 ฟตุ  ขึ9น
แท่นเป็นสาขาที�มบีารจ์บิกาแฟยาวที�สดุในโลกของ Starbucks ลูกคา้สามารถมาชมการคั�วกาแฟสดๆ 
สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื�องดื�มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั 9งเครื�องดื�มที�มเีฉพาะ
สาขานี9แหง่เดยีวเทา่นั9น 

 

 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� CA805  
02.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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โปรแกรม : หงัโจว ผูโ่ถวซาน (พกับนเกาะ) นมสัการเจา้แมก่วนอมิ 5 วนั 3 คนื  
โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่  (GOHGH-CA006) 

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� 04 -08 เม.ย.62 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,888.- 10,988.- 

วนัที� 10-14 เม.ย. 62  25,888.- 28,888.- 28,888.- 4,888.- 13,888.- 

วนัที�  11-15 เม.ย. 62 26,888.- 29,888.- 29,888.- 4,888.- 14,888.- 

วนัที� 16-20 พ.ค. 62 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,888.- 10,988.- 
 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั 9งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ9นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ0ในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั 9ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั 9งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 9งสิ9น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.-   
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15 – 20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ0 เก็บคา้ใชจ้า่ยทั 9งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั 9งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั9นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ9นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีAรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 9นประหยดั 
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 ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื9อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี9ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี9ยประกนัเริ�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] 
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7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ9ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีAไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ9าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนินํ9าหนักตามสาย

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** 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิ0ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี9 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ0ไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

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

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ9นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ0และจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 9งสิ9น 

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

5. รายการนี9เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั 9งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี9อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี9คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ9น บรษัิทฯ สงวนสทิธิ0ที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั9นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ0ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 9งสิ9นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั9น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 9งสิ9น แตท่ั 9งนี9ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ0การจัดหานี9โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ0 ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 9งสิ9น และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ9นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 9ง มเิชน่นั9น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 9งสิ9น 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี9 ** 
-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 นิ9ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
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3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั9นกอ่น
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 ดังนั9นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ0ของสถานทูต และบางครั 9งบรษัิททัวร์ไม่ทราบล่วงหนา้ผูท้ี�
ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

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

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั9น 
 - 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 นิ9ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื9นหลังขาวเทา่นั9น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรปูพริ9นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื9อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื9อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ9มเห็นฟัน มองเห็นทั 9งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 9ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีA 
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�พริ9นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
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)้ 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัAงหมดใหค้รบถว้น 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................................................................. 
 (สําคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเชค็ขอ้มลู
โดยตรงกบัทา่น) 
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 9งนี9เพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี9  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด 
 


