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       บนิตรงเซ่ียงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน 

เดนิทาง กนัยายน-ตุลาคม 2562  

เร่ิมต้นเพียง 9,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CZ8464 : 02.00-07.20)   
วนัท่ี 2.  เซ่ียงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาตซิ่างไห่ผูต่ง) – หมูบ้่านน า้โบราณชีเป่า – ศนูย์ผ้าไหม – ถ่ายรูปหอไข่มกุ(ไม่รวมค่าตัว๋ขึน้ชมวิว) – หาด

ไวท่าน – อโุมงเลเซอร์ – กายกรรมเซ่ียงไฮ้ 
วนัท่ี 3.  วดัหลงหวั – Bingo Box – ร้านนวดเท้า (บวัหิมะ) – ช้อปปิง้ Bailian Outlet plaza 
วนัท่ี 4.   ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงเม่ียว – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE  ROASTERY – ย่านศิลปะเทียนจ่ือฝาง – เซ่ียงไฮ้ (ท่าอากาศ

ยานนานาชาตซิ่างไห่ผูต่ง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CZ8463 : 21.15-00.50) 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมิู) (CZ8464 : 02.00-07.20)   
23.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่า

เซาท์เทิร์น โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กับ
ทกุท่าน 

วันที่ 2 
เซ่ียงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง) – หมู่บ้านน า้โบราณชีเป่า – ศูนย์ผ้า
ไหม – ถ่ายรูปหอไข่มุก(ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมวิว) – หาดไว่ทาน – อุโมงเลเซอร์ – กาย
กรรมเซ่ียงไฮ้ 

02.00 น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน สายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น เท่ียวบินท่ี CZ8464 (มีบริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

07.20 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชมุชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปล่ียนแปลงเป็นเซ่ียงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน ค.ศ. 
1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองท่าและเขตเช่าของนานาชาต ิตัง้อยู่ริมแมน่ า้หวงผู่ ห่างจากปากแม่น า้แยงซีเกียง 
17 กิโลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซี่(เก่า) กัน้โดยแมน่ า้หวงผู ่  

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ หมู่บ้านน า้โบราณชีเป่า ตัง้อยู่บนถนนเก่าแก่ “ชีเป่า ” มีต านานเล่าขานกันมาถึงของวิเศษ 7 สิ่งท่ี
ถูกน ามา  ณ. เมืองโบราณอัน ได้แก่ พระพทุธรูป ระฆัง คมัภีร์ดอกบวั ต้นไม้เทวดา ไก่ทอง ขวานหยก ตะเกียบหยก 
เหล่านีไ้ด้เป็นท่ีมาของช่ือหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้านโบราณแห่งนี ้เป็นศูนย์รวมท่ีทางการใช้จัดกิจกรรมเผยแพร่
วฒันธรรมท้องถิ่น อีกทัง้สถานท่ีตัง้อยู่ริมน า้ มีทศันียภาพทางธรรมชาตท่ีิสวยงามเหมาะแก่การมาเยือน ซีเป่า เป็นย่าน
เก่าท่ีเหมาะแก่การเดนิเลน่ชมย่านเก่าแก่ มีประวตัศิาสตร์มายาวนานกวา่หนึ่งพนัปี บวกกับภูมิทัศน์ริมแม่น า้ท่ีสวยงาม 
ร่มร่ืน เตม็ ไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึกในอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ชีเปาไม่ได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
โดง่ดงัแคเ่ฉพาะในหมูน่กัท่องเท่ียวเท่านัน้ แตค่นเซ่ียงไฮ้ก็มกัเลือกเป็นสถานท่ีพกัผอ่นอีกด้วย 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลติภณัฑ์ท่ีท าจากไหม ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า ผ้าพนัคอ ฯลฯ ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมา
ผลิตเป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝาก
และใช้เอง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
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 น าท่านถ่ายรูปด้านลา่ง  หอไข่มุก (ไม่รวมค่าตั๋วขึน้ชมววิ) ซึ่งตัง้อยู่ฝ่ังผูต่งริมแมน่ า้หวงัผู ่เขตลูเ่จียจุ่ย แล้วเสร็จเม่ือปี 

ค.ศ. 1993 มีความสงู 468 เมตร ดภูายนอกเป็นลกูเหลก็กลม 15 ลกู อยู่ตา่งมมุตา่งระดบั ลกูเหล็กกลมท่ีอยู่ตอนกลาง
ของหอเป็นหอชมววิท่ีกว้างขวาง สามารถชมววิทิวทศัน์ของเซ่ียงไฮ้ได้ทกุด้าน ซึ่งปัจจบุนัหอไขม่กุถือเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมืองเซ่ียงไฮ้อีกด้วย 
น าท่านสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือวา่ “พพิธิภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารท่ีส าคญั แห่งหนึ่งของเซ่ียงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม
ท่ีหลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก -
ตะวนัตก เป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม และส านกังานใหญ่ของบริษัทตา่งๆ 

 น าท่านนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่น า้หวงผู่ท่ีเช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และ
เขตผูต่ง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเท่ียวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกันด้วย โบกี ้
รถไฟท่ีสามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เม่ือขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสีต่าง ๆ ก็จะเร่ิม
ปรากฏ สร้างความน่าตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสียงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพท่ีงดงาม ซึ่งจะใช้เวลา
ทัง้หมดเพียงแค ่3-5 นาที เท่านัน้ในการผา่นอโุมงค์แห่งนี ้

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เส่ียวหลงเปา) 
 น าท่านชม กายกรรมเซ่ียงไฮ้ ซึ่งเป็นการแสดงมีช่ือเสียง ซึ่งทุกฉาก ตืน้เต้นเร้าใจ ตื่นตาตื่นใจด้วยชุดการแสดงท่ี
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ผสมผสานระหวา่งกายกรรมจีนในอดีต บวกกบัความทนัสมยัได้อย่างลงตวั 
ที่พัก โรงแรม  MINIMAX PREMIER HOTEL SHANGHAI HONGQIAO หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
วัดหลงหัว – BINGO BOX – ร้านนวดเท้า (บัวหมิะ) – ช้อปป้ิง 
BAILIAN OUTLET PLAZA 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านสู ่วัดหลงหัว วดัเก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองเซ่ียงไฮ้ ท่ีมีอายกุวา่ 1,500 ปี วดัแห่งนีถ้กูสร้างขึน้ในยุคสามก๊ก ด้วยความ

ตัง้ใจของซุนกวนท่ีต้องการอทุิศให้แก่มารดาผู้ลว่งลบั และได้ใช้ช่ือวดัว่า ‘เซียนซ่ือ เป็นช่ือแรก ก่อนจะเปล่ียนมาใช้ช่ือ 
‘หลงหวัจนถึงปัจจบุนั ภายในวดัมีวหิารเจ็ดหลงัตัง้อยู่บนพืน้ท่ีกว้างขวางท่ีสดุในบรรดาวดัของนครเซ่ียงไฮ้ วิหารแต่ละ
หลงัมีรูปปัน้พระพทุธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐานอยู่ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ขอพรอาทิ ในวิหารใหญ่มีพระศรี
ศากยมณีุ วหิารพระเมตไตรย หรือ วหิารเจ้าแมก่วนอิมท่ีมีองค์เจ้าแมก่วนอิมพนักรรายล้อมด้วยพระพทุธรูปสีทอง 500 
องค์ ด้านตรงข้ามวดัมีเจดีย์หลงหัว (LONGHUA PAGODA) เจดีย์แปดเหล่ียมโบราณ 6 ชัน้ สงู 44 เมตร เป็นเจดีย์ท่ี
ถกูสร้างขึน้มาใหมใ่นปี 922 แทนเจดีย์องค์เดมิแตไ่มอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน   

 

 
 น าท่านแวะ BINGOBOX ร้านค้าอัตโนมตัิ ข้างในมีสินค้าหลากหลายชนิด  แต่ไม่มีพนักงานขาย เวลาจะสั่งซือ้ของ

ลกูค้าสามารถสัง่ซือ้เองและจ่ายเงินผ่านแอ๊พบนมือถือได้โดยง่าย ซึ่งทาง BINGOBOX มีความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ และปลอดภยั โดยเขาใช้พนกังานเพียง 4 คน ส าหรับดแูล BINGOBOX จ านวน 40 สาขาทั่วประเทศจีน  โดยมี 
GGV CAPITAL เป็นผู้ลงทนุหลกั และยงัเป็นพนัธมติรกบั AUCHAN ซูเปอร์มาร์เก็ตจากฝร่ังเศส ซึ่งมีหลายสาขาในจีน 
จะคอยดแูลแหลง่สตอ็กสนิค้าให้ เหมาะกบัการตัง้ใกล้คอนโดมเินียมเป็นร้านสะดวกซือ้ท่ีดีด้วย 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านสู ่ศูนย์นวดฝ่าเท้า(ยาบัวหมิะ)  พร้อมฟังบรรยายเก่ียวกับการแพทย์โบราณจีน อดีตถึงปัจจุบนั การส่งเสริม
การใช้สมนุไพรจีนท่ีมีมานานนบัพนัปี รับฟังการวนิิจฉยัโรคโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ  พร้อมผอ่นคลายนวดฝ่าเท้า 
หมายเหต ุ : ขอความร่วมมือ กรุณาแช่เท้าทกุท่าน (ไมมี่คา่ใช้จ่าย)  
น าท่านเดินทางสู่ SHANGHAI BAILIAN OUTLETS PLAZA เป็นแหล่งช้อปปิง้สินค้าขนาดใหญ่ และเป็นท่ีนิยม
ส าหรับวยัรุ่นเซ่ียงไฮ้ ท่ีจะมาช้อปปิง้สินค้าในช่วงวนัหยุด  เอ้าเลทแห่งนีมี้ลักษณะเป็นอาคาร หลายๆหลังโดยแบ่ง
ออกเป็นโซนตา่งๆ มากมาย มีสินค้าให้เลือกซือ้ อาทิเช่น กระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า นาฬิกา แว่นตา เคร่ืองประดบั ฯลฯ  
ซึ่งท่ีน่ีจะมีสนิค้าทัง้แบรนด์ท้องถิ่น และแบรนด์ระดบันานาชาติ  เช่น MANI, ZEGNA, BURBERRY, BALLY, HUGO 
BOSS, DUNHILL, AQUASCUTUM, FERRAGAMO, MAXAMARA , NIKE, ADIDAS, ESPRIT, IT, MIZUNO, GH, 
D’URBAN, LACOSTE, ECCO, CLARKS, GEOX  และอ่ืนๆอีกมากมาย  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม MINIMAX PREMIER HOTEL SHANGHAI HONGQIAO หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที่ 4 

ร้านหยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ถนนนานกิง – STARBUCK RESERVE  ROASTERY – ย่าน
ศิลปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ้ (ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภมู)ิ (CZ8463 : 21.15-00.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านเย่ียมชม ศูนย์หยก อัญมณีล า้ค่า เคร่ืองประดบัท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่ แล้วจะช่วยป้องกัน
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อนัตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   
 

 
 น าท่านสู ่ตลาดเฉินหวังเม่ียว หรือท่ีเรียกกนัวา่ ศาลเจ้าพอ่หลกัเมือง เคยตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศนูย์

รวมสนิค้าและอาหารพืน้เมืองท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของชาวเซ่ียงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนัได้อย่าง
ลงตวั ซึ่งเป็นย่านสนิค้าราคาถกูท่ีมีช่ืออีกย่านหนึ่งของนครเซ่ียงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านสู ่ถนนนานกิง หรือ นานจงิลู่ ( NANJING LU) เป็นถนนท่ีเก่าแก่ของเซ่ียงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือ

วา่เป็น WALKING STREET หรือ ถนนคนเดนิ มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรา
มิกสวยงาม 2 ฝากฝ่ังของนานจิงลู่ เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชั่น ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิวเวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านท่ีเป็นของคนจีนท้องถิ่น และของตา่งชาต ิร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน 
KFC, MCDONALD, SUBWAY PIZZA HUT ร้านไอศครีม  
น าท่านสู่ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ในเซ่ียงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า ส าหรับ
สาขา RESERVE ROASTERY ท่ีเพิ่งเปิดให้บริการในเซ่ียงไฮ้ใหม่หมาดเม่ือวนัท่ี 6 ธ.ค.ท่ีผ่านมานี ้สาขานีน้อกจาก
ความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมีบาร์จิบกาแฟท่ียาวท่ีสดุในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึน้แท่นเป็นสาขาท่ีมีบาร์จิบกาแฟยาวท่ีสดุ
ในโลกของ STARBUCKS ลกูค้าสามารถมาชมการคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่ม
ตา่งๆ กวา่ 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานีแ้ห่งเดียวเท่านัน้  
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 จากนัน้น าท่านชม ย่านศลิปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศยัของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไป

ด้วยบ้านทรงยโุรปสลบักบับ้านแบบจีน ถนนแห่งนีเ้ร่ิมมีช่ือเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจาก
ศลิปินแบบตดิดนิ หรือท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ แนวสตรีท ภายในเตม็ไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของท่ีระลึก และงานแสดงของ
ศลิปินทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตซ่ิางไห่ผู่ตง 

21.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทิร์น เท่ียวบินท่ี CZ8463  (มีบริการ
อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

00.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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บนิตรงเซ่ียงไฮ้ SUPER SAVE สุดคุ้มพัก 5 ดาว 4 วัน 2 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทร์ิน                                   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 27-30 ก.ย.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วนัท่ี 11-14 ต.ค.62 11,999.- 11,999.- 11,999.- 3,000.- 6,900.- 
วนัท่ี 13-16 ต.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 
วนัท่ี 18-21 ต.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,000.- 5,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 4,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ าเต็มจ านวน  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายเต็มจ านวน 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงิน
มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 



  10 บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สดุคุ้มพกั 5 ดาว 4 วนั 2 คืน  โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น          [GQ1PVG-CZ001] 

 

2.    คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบกรุ๊ปทา่นละ 1,500 บาท 

วีซา่แบบหมู่คณะ ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ (ใช้

ส าเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และรูปถ่ายสแกน1 รูป และต้อง
สง่เอกสารลว่งหน้า 14 วนัก่อนเดินทาง) 
หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลกิหรือระงบัการท าวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆทัง้สิน้ ท าให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 
1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อท าการยื่นค าขอวีซา่เด่ียวผา่นศนูย์รับยื่น    
โปรดทราบ  ท่ีมีความประสงค์ ยื่นค าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปใน
ประเทศ.  ดงัตอ่ไปนีต้ัง้แต ่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซา่แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้อง
ยื่นวีซา่จีนแบบเด่ียวเทา่นัน้ และใช้เวลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนัท าการ 
 1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.
คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลยี   
        กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะ
ถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางครัง้อ่ืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินคา่วีซา่ได้ทกุกรณี 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทริป 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
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2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 
เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
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2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วย

ตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
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 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  

 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  



  14 บินตรงเซี่ยงไฮ้ SUPER SAVE สดุคุ้มพกั 5 ดาว 4 วนั 2 คืน  โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์น          [GQ1PVG-CZ001] 

 

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


