
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
นานกิง... สมัผสัเมืองหลวงเก่า...เรื�องเล่าประวติัศาสตร ์  

เซี�ยงไฮ.้.. ขึ"นหอไข่มุก กายกรรม ERA  

หงัโจว... ล่องเรือทะเลสาบซีห ูถนนโบราณเหอฝั�ง 

อูซี๋… พระใหญ่หลินซานตา้ฝอ 

อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR 

ไก่ขอทาน,หมตูงปอ,ซี�โครงหมอููซี๋,เสี�ยวหลงเป่า,ไก่แดงโตะ๊ละ 6 ตวั 
*** กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหนา้ทวัร,์ไกดแ์ละคนขบัรถ จํานวน 189 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 

 

� กาํหนดการเดินทาง  ��-��  / �� กรกฎาคม – � สิงหาคม  ���� 
วนัแรก      กรุงเทพฯ – นานกิง  

10.30 น. � คณะพร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั+น 3 ประตูทางเข้าที0 ... เคาน์เตอร์ ............. สาย
การบิน NOK SCOOT เจา้หนา้ที�บริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ&นเครื�อง 

�3.40 น. เหิรฟ้าสู่  เมอืงนานกงิ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW =88 � 
18.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมอืงนานกงิ มณฑลเจยีงซู ซึ� งมีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั&งแต่สมยั .// ปีก่อนคริสตกาล เคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วงศตวรรษที�  2 – 4 จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที�หลงเหลืออยู่  คือ 
ประติมากรรมรูปสัตวแ์ละหลกัศิลารอบตวัเมือง นานกิงตั&งอยู่ริมแม่นํ& าฉังเจียงฝั�งใต ้ดา้นตะวนัออกเป็นเทือกเขา



จื�อจิน แปลวา่ ภูเขาม่วงอมทอง เพราะสีของหินที�ภูเขาเมื�อกระทบแสงอาทิตยจ์ะเป็นสีม่วงอมทอง ทางดา้นตะวนัตก
เป็นภูเขาชิงเหลียงซาน  

คํ0า  � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
 �พกัที0 YINMAO HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที0สอง        นานกงิ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู  – ถนนโบราณเหอฝั0ง     

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหังโจว ซึ� งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั�งคั�งมากที�สุดแห่งหนึ�งเป็นแหล่งเภสัช

อุตสาหกรรมและสถาบนัศิลปะที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ� งของประเทศจีน ซึ� งในอดีตมีคาํเปรียบเปรยถึงความสวยงาม
ของเมืองหงัโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว) ” เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามสอง
ฟากถนน  

เที0ยง �รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่าน ล่องทะเลสาบซีหู เนื�องมาจากตั&งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจว ทะเลสาบมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัวงรี 

สามดา้นถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขา และอีกหนึ�งดา้นเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปดว้ยสถานที�สาํคญัมากกว่า 30 แห่ง 
และสถานที�ชมทิวทศัน์มากกว่า 40 แห่ง โดย จุดสาํคญัก็ไดแ้ก่ หนึ�งภูเขา สองทาง สามเกาะ หา้ทะเลสาบ และ สิบ
ทิวทศัน ์นาํท่านล่องเรือผา่นชม สะพานดว้น (แต่ไม่ดว้น) ซึ� งเป็นที�มาของตาํนานเรื�อง“นางพญางูขาว” และชมโคม
ไฟ 3 ดวง ทบัแสงจนัทร์นํ&าลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนังดงามสดชื�นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี&  ที�ไดรั้บสมญานาม
จากนกัท่องเที�ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย ์3 องคส์ะทอ้นแสงจนัทร์ 
ต่อจากนั&นนาํท่านสู่ หมู่บ้านใบชาบ่อมงักร อนัลือชื�อที�มีชื�อเสียงของเมืองหงัโจว ซึ� งท่านจะไดชิ้มนํ&าชาที�มีรสชาติที�
แสนยอดเยี�ยมจากใบชาหลงจิ�ง โดยกล่าวกนัวา่ " ดื0มชาหลงจิ0ง เพียง � จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานี& เป็นใบชาที�
มีชื�อเสียงมากที�สุดในประเทศจีน  

คํ0า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ไก่ขอทาน, หมตูงปอ 
หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั0ง เป็นถนนสายหนึ�งที�สะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่
ของหงัโจวไดอ้ยา่งดี ถนนสายนี& มีความยาว J4/ เมตร กวา้ง KL เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเมื�อ MM/ กว่าปีก่อน
ขณะที�เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั&น ถนนเหอฝั�งเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั&น 
ถนนเหอฝั�งในปัจจุบนัยงัคงไวซึ้� งสภาพดั&งเดิมของสิ�งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ�งแลว้ บา้นเรือนทั&งสองขา้งทางที�
สร้างขึ&นใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนี& ส่วนใหญ่
เป็นร้านคา้ทั�วไป มีสินคา้พื&นเมือง และสินคา้ที�ระลึก ใหท่้านอิสระเดินเลือกซื&อสินคา้ของฝากตามอธัยาศยั 
� พกัที0  SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที0สาม                      หังโจว – เซี0ยงไฮ้ -  เฉิงหวงัเมี0ยว - ถนนนานกงิ -  หาดว่ายทาน -  กายกรรม ERA 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
   นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงเซี0ยงไฮ้ เมืองที�เต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมที�มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จน 

ไดรั้บขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยกจีน ของลํ&าค่าของปักกิ�งที�
ขึ&นชื�อ ซึ� งชาวจีนมีความเชื�อว่าหยกคือ สัญลกัษณ์ของความดีงาม  สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลทัธิ
ขงจืOอยงัให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญาลกัษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และ
ความกลา้หาญ ซึ�งหากใครไดค้รอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความรํ� ารวย ความมีโชค รวมถึงทาํ
ให้อายุยืนอีกดว้ย ให้ท่านไดเ้ลือกชมหยกที�ไดผ้่านการเจียระไนมาเป็นเครื�องประดบันาํโชค อาทิเช่น กาํไลหยก 



แหวนหยก หรือ เผ่เยา้ ใหท่้านไดเ้ลือกซื&อเป็นของขวญัของฝาก จากนั&นนาํท่านสู่ เฉิงหวังเมี0ยว เดิมเป็นที�ตั&งของ
วดัเฉิงหวงัเมี�ยว อาคารบา้นเรือนบริเวณนี& เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิงและชิง แต่ทาํเป็นร้านขายของ
มีทั&งของพื&นเมืองโบราณ เช่น ตราประทบั รูปภาพวาด ลายมือพู่กนั เครื�องนํ& าชา ของที�ระลึก และสินคา้สมยัใหม่
อยา่งรองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั&งยงัมีร้านขายขนมและอาหารพื&นเมืองอีกมากมาย 

เที0ยง �รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เสี�ยวหลงเปา 
เกร็ดน่ารู้ : เสี0ยวหลงเปา ซาลาเปาลกูเลก็ซึ� งเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮ ้ ซาลาเปาที�คุณสามารถดื�มนํ&าซุปหอม
หวานร้อน ๆ ก่อนลิ&มรสของ หมหูมกั และแป้งเสี�ยวหลงเปานิ�มๆ เอกลกัษณ์อีกอยา่งคือ เสี�ยวหลงเปาตน้ตาํรับเซี�ยง
ไฮแ้ท้ๆ แต่ละลกูจะมีถึง 24 จีบ  ส่วนเคลด็ลบั การทานเสี�ยวหลงเปา ใหอ้ร่อยกไ็ม่ยาก เพียงคุณทาํตามขั&นตอนดงันี&     
1. ทานขณะร้อน   
2. คีบเสี�ยวหลงเปาวางบนชอ้น  
3. กดัขอบแป้งเบาๆ เพื�อดูดลิ&มรสนํ&าซุปภายใน  

  4. จิ&มซอสทานพร้อมขิงซอย 
บ่าย  นาํท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ซึ0งเป็นโรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั&งใช้

เครื�องจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการ
ซื&อเป็นทั&งของฝากและใชเ้อง จากนั&นนาํท่านชอ้ปปิ& งย่าน ถนนนานกิง ซึ� งมีความยาวถึง 5 กม. และยงัเป็นแหล่ง
ศูนยก์ลางสําหรับการชอ้ปปิ& งที�คึกคกัมากที�สุดของนครเชี�ยงไอ ้รวมทั&งห้างสรรพสินคา้ใหญ่ชื�อดงักว่า 10 ห้าง 
ร้านคา้ต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนยก์ลางความบนัเทิงมากมาย ที�จะสร้างสีสนัและความบนัเทิงใหก้บัผูที้�มาจบัจ่ายบน
ถนนนานกิง ถนนที�มีชื�อเสียงและคึกครื&นที�สุดของนครเซี�ยงไฮ ้ จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่บริเวณ หาดว่ายทาน ตั&งอยู่
บนฝั�งตะวนัตกของแม่นํ& าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที�ไดชื้�อว่า “ 
พิพิธภณัฑสิ์�งก่อสร้างหมื�นปีแห่งชาติจีน ” ถือเป็นสัญลกัษณ์ที�โดดเด่นของนครเซี�ยงไฮ ้อีกทั&งถือเป็นศูนยก์ลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารที�สําคัญ แห่งหนึ� งของเซี� ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรมที�หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั& งการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที�ตั&งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสาํนกังานใหญ่
ของธนาคารต่างชาติ เป็นตน้   

คํ0า �รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ....ไก่แดง 
หลงัอาหารคํ�านาํท่านชม กายกรรม ERA ซึ� งเป็นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี�ยงไฮ ้ประกอบดว้ยแสง สี 
เสียงที�ไฮเทค, ผาดโผน, ทนัสมยัและเร้าใจ โดยเฉพาะโชวชุ์ดมอเตอร์ไซดไ์ต่ลกูโลก และชุดวงลอ้ผาดโผน  

  �พกัที0 PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที0สี0         เซี0ยงไฮ้ - รถไฟเลเซอร์ – หอไข่มุก  – อู๋ซี 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านนั�ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใตแ้ม่นํ& าหวงัผู่ ซึ� งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื&นแม่นํ& า X เมตร ยาว 4J4.Y 

เมตร  จากนั&นนาํท่านชึ&นชม หอไข่มุก ตั&งอยูฝั่�งผูต่งริมแม่นํ&าหวงัผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แลว้เสร็จเมื�อปี ค.ศ. KXX2 มีความสูง 
J4M เมตร เมื�อสร้างเสร็จ นบัเป็นหอคอย ที�สูงอนัดบั J ของโลก และในปัจจุบนั สูงเป็นอบัดบั  .   รองจากหอคอย
โตเกียวสกายทรีของญี�ปุ่น   ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม K. ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดบั ลูกเหล็กกลมที�อยู่ตอนกลาง
ของหอเป็นหอชมวิวที�กวา้งขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี�ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ� งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็น



สัญลกัษณ์ของเมืองเซี�ยงไฮอี้กดว้ย ใหท่้านไดช้มวิวรอบนครเซี�ยงไฮมุ้มสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที�ความสูง 
L.X เมตรจากพื&นดิน 

��.== น  �รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร พิเศษ!! ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์
นานาชาติระดับ 6 ดาว ที0อยู่ย่านช้อปปิ+ งชื0อดัง เพื0อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ  หอยนางรม ปลาดิบ 
สเต๊กเนื+อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ0มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื0องดื0มไม่อั+น  เช่น  ชาเขียว
หลงจิ0ง   ชาอวู่หลง นํ+าผลไม้ เบียร์ท้องถิ0น ไวน์แดงท้องถิ0น และ ไอศกรีม ยี0ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการ
เปลี0ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที0ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า) 

บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซึ� งเป็นอีกวิธีหนึ�งในการผ่อนคลายความเครียด และบาํรุง
การไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ และท่านยงัสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมข้องโรงงาน
เป่าฝู่ ถงัผลิตยา “บัวหิมะ” ที�ขึ&นชื�อที�สุดของเมืองจีน จากนั&นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ� งไดรั้บการขนานนามว่า “ 
เซี�ยงไฮ้น้อย ” เนื�องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมที�มีทะเลสาบไท่หูลอ้มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็น K ใน . แห่ง
ทะเลสาบนํ& าจืดที�มีขนาดใหญ่ของจีน เป็นเมืองเก่าแก่ประวติัศาสตร์ยาวนานร่วมสามพนักว่าปีในยุคราชวงศโ์จว
และฉิน ที�นี�มีแร่ดีบุกบนเขาซีซานมากมาย ต่อมายุคแรกของราชวงศ์ฮั�นไดถู้กขุดไปจนหมดเกลี&ยง จึงไดชื้�อเมือง
วา่อู๋ ซี ซึ� งแปลวา่ไม่มีดีบุก   

คํ0า �รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ซี�โครงหมอูู๋ซี  
� พกัที0  WISDOM HOTEL  หรือเทียบเท่า 

วนัที0ห้า   อู๋ซี – หลนิซานต้าฝอ –  นานกิง  – ตลาดฟูจื0อเมี0ยว – กรุงเทพฯ 

เช้า  � รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  นาํท่านนมสัการ หลินซานต้าฝอ ณ. วดัหลิงซาน ซึ� งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปาง

หา้มญาติขนาดใหญ่ ลกัษณะพระพกัตร์สง่างาม เชิญท่านไหวพ้ระขอพรตามอธัยาศยั จากนั&นนาํท่านแวะร้าน ฟาร์ม
ไข่มุกนํ+าจดื ซึ� งเป็นที�แหล่งผลิตที�มีชื�อเสียงของเมืองอู๋ ซี เลี&ยงที�ทะเลสาบไท่หู ใหท่้านไดเ้ลือกซื&อผลิตภณัฑที์�ทาํจาก
ไข่มุก ไม่วา่จะเป็นครีมไข่มุก ผงไข่มุก และเครื�องประดบัต่างๆ  

เที0ยง  �รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่  เมอืงนานกงิ มณฑลเจยีงซู  ซึ� งมีประวติัเก่าแก่ยอ้นหลงัตั&งแต่สมยั .// ปีก่อนคริสตกาล เคย

เป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรจีนช่วงศตวรรษที� 2 – 4 จากนั&นให้ท่านไดอิ้สระชอ้ปปิ& งเลือกซื&อสินคา้ที�ระลึกของ
นานกิงที�  ตลาดฟูจื0อเมี0ยวาเพื�อเลือกซื&อสินคา้ราคาถกู เช่น เสื&อผา้ ของที�ระลึกนานาชนิด อาหาร ที�บริเวณถนนแห่ง  

หมายเหตุ  :  อาหารคํ�า อิสระตามอัธยาศัย เพื�อความสะดวกในการช้อปปิ� งของท่าน 
�0.00 น.  เหิรฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW=87 � 
22.40 น.  ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 

************ ขอบคุณทุกท่านที0ใช้บริการ ************ 
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื0อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดนิทางได้ตั+งแต่ �� ท่านขึ+นไป *** ) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที0ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื+นเมืองให้   
นักท่องเที0ยวทั0วไปได้รู้จกั คือ  นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , หยก ,ไข่มุก ,ใบชา , ผ้าไหม    ซึ0งจาํเป็นต้องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที0ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุก



ท่านแวะชมซึ0งจะใช้เวลาร้านละประมาณ s�-t= นาที ซื+อหรือไม่ซื+อขึ+นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั+งสิ+น 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที0ต้องออกตัvวภายในประเทศ (เครื0องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที0
เจ้าหน้าที0ก่อนทุกครั+ง 
**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั+ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื0องจากทางบริษทัฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที0ขายเป็นหลกั** 
 

� กาํหนดการเดินทาง  ��-��  / �� กรกฎาคม – � สิงหาคม  ���� 
 

อตัราค่าบริการ    ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                               ท่านละ     1�,900      บาท 
                               พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม      ท่านละ      4,0==   บาท 

 

หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี+  ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซึ0งราคาทัวร์ดงักล่าวอาจเปลี0ยนแปลงได้เนื0องจากสภาวะ

นํ+ามันโลกที0มกีารปรับราคาสูงขึ+น ทําให้สายการบินอาจมกีารปรับราคาภาษนํี+ามนัขึ+นในอนาคต ซึ0งทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิxเกบ็ค่าภาษนํี+ามนัเพิ0มตามความเป็นจริง 

                                บริษทัขอสงวนสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั&งนี& ขึ&นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั&งนี& ขึ&นอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่
คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็ค่านํ&ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ ค่าตัeวเครื�องบินชั&นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื&อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ&าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มี

อายตุั&งแต่ K เดือนขึ&นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง K เดือน ถึง K. ปี และผูที้�มีอายุสูงกว่า Y/ ปี ขึ&นไป ค่าชดเชยทั&งหลายตาม
กรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ� งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ทั&งนี& ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื&อ, ไวรัส, ไสเ้ลื�อน, ไสติ้�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การ
ยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์



อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
� ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 

� กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ รวม �5= หยวน (เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที0จ่าย � % ในกรณีที0ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที0ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษมูีลค่าเพิ0ม และหัก ณ ที0

จ่าย  จากยอดขายจริงทั+งหมดเท่านั+น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิxออกใบเสร็จที0ถูกให้กบับริษทั
ทัวร์เท่านั+น 

เงื0อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั& งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั&งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี& เป็นราคาโปรโมชั�น ตัeวเครื� องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัeวเท่านั&น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั&งสิ&น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิd ในการคืนเงิน  
ทั&งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ �� ท่านออกเดนิทาง มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      สละ

สิทธิd  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&น  และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที0เกิดขึ+นจากท่านเป็น
จาํนวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั&งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิd ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั&งสิ&น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ&นไป คืนเงินทั&งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ&นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ K/,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั&งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 t.� ยกเว้นกรุ๊ปที0เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที0ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที0มีการการันตีค่ามัดจําที0

พกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้  รวมถึงเที0ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั+งหมดเนื0องจากค่าตัvวเป็น
การเหมาจ่ายในเที0ยวบินนั+นๆ 

หมายเหตุ 

K. จาํนวนผูเ้ดินทางขั&นตํ�าผูใ้หญ่ K. ท่านขึ&นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
L. บริษทัฯ มีสิทธิd ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี&  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
J. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ&นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 



.. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั&งจากไทย และต่างประเทศซึ� ง
อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั&งสิ&น แต่ทั&งนี&ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิd การจดัหานี& โดยไม่
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
Y. ราคานี& คิดตามราคาตัeวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัeวเครื�องบินปรับสูงขึ&น บริษทัฯ สงวนสิทธิd ที�จะปรับราคาตัeวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 
M.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 4 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั&น 
X. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื&อ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
K/. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั&งสิ&น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาท
ของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
KK. เนื�องจากตัeวเครื�องบินเป็นตัeวราคาพิเศษ เมื�อออกตัeวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ตัeวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
KL. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั&งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั&งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัeวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั& ง  มิฉะนั&นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั&งสิ&น 
เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มกีารชํารุดใดๆ ทั+งสิ+น ถ้าเกดิการชํารุด      
     เจ้าหน้าที0ตรวจคนเข้า-ออกเมอืง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ&ว 2 ใบ มีพื&นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั&น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั&น และตอ้งไม่ใช่สติOกเกอร์ 

หรือรูปพริ&นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 4 เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียม
หนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4. กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาใหเ้ป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดู
วา่ ตั&งแต่ปี L/K/ จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม่  

5.  กรณีเด็กอายุตํ0ากว่า �8 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ตอ้งแนบสูติบตัรของเด็กตัวจริง, หนังสือรับรองของผูที้�ออกค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที�ยวให ้โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอย่างไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรอง
ค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั&น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั&งแต่
หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�
สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั � เดอืนขึ+นไป** 

6.  เอกสารที0ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื0อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
Y. ขอ้มลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า
เล่มที0มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 



M. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั&นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่างนอ้ย .-Y วนัทาํ
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

�. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนเปลี0ยนกฎในการยื0นวีซ่าจีนบ่อยครั+ ง การเรียกขอเอกสารเพิ0มเติมหรือเปลี0ยนระเบียบการยื0น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิxของสถานทูต และบางครั+งบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 
กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย L สปัดาห์ 

11. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั&น 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง
ไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 

      ค่าธรรมเนียมการยื0นวซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที0ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 
      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  K.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ&ว จาํนวน L ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 4 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
J.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          ..สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 4 เดือน 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี+ 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวีซ่า 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ&นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที0ต้องจ่ายเพิ0มให้สถานฑูตจนี เมื0อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า (ต่างชาตฝิรั0งเศสไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 800 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี0ยนกฎเกณฑ์การยื0นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 
 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ t เดือน 

มิฉะนั+นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี+!!!! 
**เนื0องจากสถานทูตจนีมีการเปลี0ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี+** 

เอกสารที0ใช้ประกอบการยื0นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั+งหมดให้ครบถ้วน เพื0อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 

ชื0อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................................SURNAME...................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื0อคู่สมรส.................................................................................................................................... 
ที0อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
...................................................................................................................................................................................................................
.....................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มอืถือ........................................ 
ที0อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.......................................... 
ชื0อสถานที0ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)..................................................................................................................... 
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................................. 
ที0อยู่สถานที0ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)………………………………………………………………………... 
........................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร............................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที0ถูกต้องที0สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื0องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื0อวนัที0....................... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที0.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื0อวนัที0....................... เดือน.........................ปี...........................  ถึง วนัที0.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื0อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.............................................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION.............................................................................................................................................................................................. 

หมายเหตุ 
**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที0ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื0อใช้ในการขอยื0นวซ่ีา 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ0มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั+งนี+เพื0อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที0นี+  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


