
 

 

รหสัทวัร B2B1903399 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ หังโจว พัก 5 ดาว บฟุเฟ�ตกุงมังกร 4 วัน 2 คืน (CZ) 
ลองเรือคลองโบราณตาหยุนเหอ -หมูบานใบชาหลงจิ่ง  -ขึ้นเจดียหลักเมืองเฉิงหวาง
เกอ+พรอมชิมขนมรากบัว-ชอปปم�ง HANGZHOU OUTLET  – ถายรูปดานลาง
ตึกเซ่ียงไฮทาวเวอร-หาดไวทาน-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE 
ROASTERY  -วดัหลงหวั –ตลาดเฉินหวงเมีย่ว- ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เซี�ยงไฮ้ หงัโจว พัก � ดาว บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดกุ้งมังกร � วนั � คนื 

เดินทาง พฤศจกิายน 62 -มีนาคม �3  



 

 

ลองเรือคลองขดุตาหยุนเหอ | ถายรูปดานลางตึกเซ่ียงไฮทาวเวอร |เจดียหลกัเมอืง
เฉิงหวางเกอ 
 STARBUCK RESERVE ROASTERY | พักโรงแรม 5 ดาว | บุฟเฟ�ตซีฟู�ด
พรอมกุงมังกรไมอ้ัน  
 
 

 

  

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) CZ8320 : 02.00-07.20 น. 

23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 
9 เคานเตอร U สายการบินไชนาเซาทเทริน โดยมีเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทกุทาน 

วันที่ 2 
เซี่ยงไฮ (สนามบนิเซี่ยงไฮผูตง) –หังโจว-ลองเรือคลองโบราณตาหยุนเหอ-
หมูบานใบชาหลงจ่ิง -ขึ้นเจดียหลกัเมืองเฉิงหวางเกอ+พรอมชิมขนมรากบัว-ช
อปปم�ง HANGZHOU OUTLET 

02.00 น. ออกเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ สนามบนิเซีย่งไฮผูตง โดย สายการบินไชนาเซาท
เทิรน เที่ยวบินที่ CZ8320  
(มีบริการอาหารรอนบนเครื่อง) 

07.20 น. เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ สนามบินเซี่ยงไฮผูตง เมืองเอกเทศเซี่ยงไฮ ซึง่ถือเปน
ชุมชนเกาต้ังแตยุคสามกก (ปค.ศ.220-280) เปนหมูบานชาวประมงจนถึงสมัย

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) CZ���� : ��.��-��.�� น. 
วนัที� 2.  เซี�ยงไฮ้ (สนามบินเซี�ยงไฮ้ผู่ตง) – หงัโจว-ลอ่งเรือคลองโบราณต้าหยนุเหอ-หมู่บ้านใบชาหลงจิ�ง  -ขึ �นเจดีย์หลกัเมืองเฉิงหวางเก๋อ +พร้อม

ชิมขนมรากบวั-ช้อปปิ �ง HANGZHOU OUTLET 
วนัที� 3.  หังโจว-เซี�ยงไฮ้- ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ) – ถ่ายรูปด้านล่างตึกเซี�ยงไฮ้ทาวเวอร์-หาดไว่ทาน-ศูนย์ผ้าไหม-ถนนนานกิง – STARBUCK 

RESERVE ROASTERY 
วนัที� �.    ศนูย์หยก – วดัหลงหวั – ตลาดร้อยปีเฉินหวงเมี�ยว – ถนนศิลปะเทียนจื�อฝาง – เซี�ยงไฮ้ (สนามบินเซี�ยงไฮ้ผู่ตง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน

สวุรรณภูมิ) CZ���� : ��.��-��.�� น. 

ราคาเริ�มต้นเพียง �,999.- 



 

 

ราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซ่ียงไฮซึง่ขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลังจาก
สงครามฝم�น ค.ศ. 1848 ตวัเมืองเซ่ียงไฮถกูเปดเปนเมอืงทาและเขตเชาของ
นานาชาต ิตัง้อยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบง
ออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซี(เกา) กั้นโดยแมน้ําหวงผู นําทานผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมือง 

 นําทานเดินทางสู เมืองหงัโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึง่มคีวามมัง่
ค่ังมากที่สุดแหงหน่ึงเปนแหลงเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม่ช่ืีอเสียงแหง
หน่ึงของประเทศจีน ซึ่งในอดตีมคํีาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหงัโจว
และซูโจววา “บนฟ�ามีสวรรค บนดินม ีซ(ูโจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทวิทศันอัน
งดงามสองฟากถนน  จากน้ันนําทาน  ลองเรอืคลองโบราณตายุนเหอ ซึง่มีประวติั
ความเปนมากวา2,500 ป โดยคลองแหงน้ีมคีวามยาวทั้งหมดประมาณ1,794 
กิโลเมตรและคลองขดุน้ีใชแรงงานของคน ที่โบราณที่สุดและเปนคลองที่ยาวที่สุดซึง่
ไหลผานปกกิ่ง, เทียนสิน, เหอเป�ย, ซานตง, เจียงซูและเจอเจียง ชวงที่อยูเมืองหางโจ
วจะมคีวามยาว 39 กิโลเมตร ใหทานไดชมววิทิวทศันสองขางทางที่ยงัคงถูกรักษา
แบบโบราณไว 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ) 
 นําทานเดินทางสู หมูบานเหมยเจียอู (ไรชาหลงจิ่ง)  แหลงผลติใบชาเขียวที่ขึ้นช่ือ

ของจีน ใหทานไดชิมชาขึ้นช่ือ โดยกลาวกันวา “ด่ืมชาหลงจิง่ เพยีง 1 จิบ ปากจะ
หอมตลอดวัน”   นําทาน ขึน้ชมวิวบนเจดียหลักเมืองเฉิงหวางเกอ ลกัษณะเปน
อาคารโบราณสูงเจ็ดช้ัน มีลกัษณะสถาปตยกรรมของราชวงศซงผสมราชวงศหยวน 
สูง 41.6 เมตร ประตูทางเขาทาํจากหินขัด เปนสัญลักษณของประวติัศาสตรอัน
ยาวนานของเมอืงหางโจว หากมองขึน้ไปบนช้ันสองของ "หอหลักเมือง" จะเห็นแผน



 

 

จารึกเขียนโดยนายเฉิน ชางภาพชาวจนีผูโดงดัง ศาลหลักเมอืงน้ีต้ังขนาบทัง้สองดาน
ดวย "ทะเลสาบและภูเขาแปดรอยไมล โดยช้ันแรกและช้ันสองจะมีลานแสดง
วัฒนธรรมประวติัศาสตรและประเพณีพื้นบานที่มีลกัษณะเฉพาะ ช้ันที่สามและหา
เปนหองชาและลานแสดงศิลปะดนตรีจากสาวเมืองหงัโจว (ใหทานชิมขนมรากบัวคน
ละหน่ึงถวยและชมการแสดงดนตรี) และช้ันส่ีเหมาะแกการชมววิรอบๆ ทะเลสาบซีห ู
เปนอันหน่ึงสถานที ่ทีน่อยคนจะไดยลความงามในมุมสงู   

 

 นําทานสู HANGZHOU OUTLET สถานที่ชอปปم�งสดุฮิตของชาวหงัโจว ที่เต็มไป
ดวยสินคาเส้ือผา แฟช่ัน กระเป�า รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกช
อปปم�งสินคาตามอัธยาศัย 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม HANGZHOU LILY  HOTEL   หรือเทียบเทา 5 ดาว (ทองถิ่น) 

วันที่ 3 
หังโจว-เซี่ยงไฮ-ศูนยนวดเทา(ยาบัวหิมะ) – ถายรปูดานลางตกึเซี่ยงไฮทาว
เวอร-หาดไวทาน-ศูนยผาไหม-ถนนนานกิง–STARBUCK RESERVE 
ROASTERY 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองเซี่ยงไฮ  ซึง่ถือเปนชุมชนเกาต้ังแตยุคสามกก (ปค.ศ.

220-280) เปนหมูบานชาวประมงจนถงึสมัยราชวงศซงไดเปลี่ยนแปลงเปนเซ่ียงไฮ
ซึ่งขณะน้ันเปนเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝم�น ค.ศ. 1848 ตัวเมืองเซี่ยงไฮถูก
เปดเปนเมืองทาและเขตเชาของนานาชาติ ต้ังอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ํา
แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตง(ใหม) และเขตผูซ(ีเกา) 
กั้นโดยแมน้ําหวงผู นําทานผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืง  นําทานสู ศนูยนวดเทา(ยา
บัวหิมะ)  พรอมฟงบรรยายเกี่ยวกบัการแพทยโบราณจีน อดตีถงึปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนทีม่มีานานนับพันป รับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทย
ผูเช่ียวชาญ พรอมผอนคลายนวดฝ�าเทา   
หมายเหตุ : ขอความรวมมอื กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมคีาใชจาย) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

 จากน้ันนําทาน ถายรปูดานลางตกึเซี่ยงไฮทาวเวอร  (ไมรวมคาตั๋วขึ้นชมวิว) เปน
ตึกที่สรางขึ้นใหมลาสุดและมีความสงูที่สดุในเซ่ียงไฮ  ตึกน้ีมคีวามสงูถึง 632 เมตร 
มีการออกแบบตึกภายนอกที่แปลกตาดวยรูปรางตึกที่โคงมนแลดูคลายเกลียวทีก่ําลงั
บิดทะยานขึ้นสูทองฟ�า เพื่อส่ือใหเห็นถึงความทันสมัยและเอ้ือประโยชนในการเกบ็
พลังงานลมมาใชงาน ภายในสําหรับรองรับบริษทัช้ันนําตาง ๆ ของจีนพรอมการ
ตกแตงที่จะมีการปรับเปล่ียนช้ันตาง ๆ 121 ช้ันใหมทีั้งหองประชุม โรงแรม สวนลอย
ฟ�า ลิฟตที่เร็วที่สดุในโลก พรอมดวยเทคโนโลยีสุดลํ้าอีกมากมาย และระบบสําหรับ
ดึงพลังงานจากธรรมชาตมิาใช อาทิ กงัหันลมและระบบกักเก็บน้ําฝน   อิสระใหทาน
ถายรูปคูตึกตามอัธยาศัย 



 

 

 

 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวนัตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจาก
เหนือจรดใตถงึ4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พพิิธภัณฑนานาชาติง”   
ถือเปนสัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทัง้ถอืเปนศูนยกลางทางดานการเงนิ
การธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวม
ศิลปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธคิ บารอค 
รวมทัง้การผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนทีต่ัง้ของ
หนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของบริษทัตางๆ  นํา
ทานเย่ียมชม ศูนยผาไหม ผลติภัณฑที่ทําจากไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ 
ฯลฯ ชมวธิีการนําเสนไหมออกมาผลติเปนสินคาทัง้ใชเคร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรัง
แฝดเพื่อมาทาํไสนวมผาหมไหม เหมาะกับการซ้ือเปนทัง้ของฝากและใชเอง     นํา
ทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( NANJING LU) เปนถนนที่เกาแกของเซ่ียงไฮ
สรางขึ้นต้ังแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามกิสวยงาม 2 
ฝากฝم�งของนานจงิลู เปนที่ต้ังของรานคามากมาย มทีั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รานขาย
ของที่ระลกึ รานอาหาร ภตัตาคารหรู รานจวิเวลร่ีช่ือดัง ทัง้รานที่เปนของคนจนี
ทองถิ่น   



 

 

 

 นําทานเดินทางไปยัง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหมใน
เซ่ียงไฮ ใหญกวาสาขาปกติ 300 เทา สาํหรับสาขา RESERVE ROASTERY ที่
เพิ่งเปดใหบริการในเซี่ยงไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจาก
ความยิ่งใหญอลงัการแลว ยงัมบีารจิบกาแฟทีย่าวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ  ขึ้นแทน
เปนสาขาทีม่ีบารจิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ STARBUCKS ลกูคาสามารถมาชม
การค่ัวกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมตางๆ กวา 
100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองด่ืมทีม่ีเฉพาะสาขาน้ีแหงเดียวเทาน้ัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
ที่พัก โรงแรม SHANGHAI XIDI   HOTEL   หรือเทียบเทา 5 ดาว (ทองถิ่น) 

วันที่ 4 
ศูนยหยก – วัดหลงหัว –ตลาดเฉินหวงเม่ียว- ถนนศลิปะเทียนจื่อฝาง – เซี่ยงไฮ 
(สนามบินเซี่ยงไฮผูตง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) CZ8319 : 21.15-
00.50 น. 

เชา รับประทานอาหารเชา   ณ หองอาหารของโรงแรม 
 แวะชม อัญมณีลํ้าคา หยก เปนเคร่ืองประดบัที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเช่ือวา

ใส แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อ กาํไรหยก แหวนหยก หรอืผี
เซียะสัตวมงคลทีม่ีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน   



 

 

 

 นําทานเดินทางสู วัดหลงหัว วัดเกาแกคูบานคูเมอืงเซี่ยงไฮ ทีม่ีอายกุวา 1,500 ป 
วัดแหงน้ีถกูสรางขึ้นในยุคสามกก ดวยความต้ังใจของซุนกวนทีต่องการอุทศิใหแก
มารดาผูลวงลับ และไดใชช่ือวดัวา ‘เซียนซ่ือ เปนช่ือแรก กอนจะเปล่ียนมาใชช่ือ 
‘หลงหัวจนถงึปจจุบัน ภายในวดัมีวหิารเจด็หลงัตัง้อยูบนพื้นทีก่วางขวางที่สดุใน
บรรดาวัดของนครเซี่ยงไฮ วิหารแตละหลงัมีรูปปم�นพระพุทธรูปและเทพผูพิทกัษ
ประดิษฐานอยูใหผูคนไดเขามากราบไหวขอพรอาท ิในวหิารใหญมีพระศรีศากยมุณี 
วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจาแมกวนอิมพันกรรายลอม
ดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค ดานตรงขามวดัมีเจดียหลงหัว (LONGHUA 
PAGODA) เจดียแปดเหลี่ยมโบราณ 6 ช้ัน สงู 44 เมตร เปนเจดียทีถู่กสรางขึ้นมา
ใหมในป 922 แทนเจดียองคเดมิแตไมอนุญาตใหเขาชมดานใน   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร ( เมนูพิเศษ  บุฟเฟ�ตอาหารซฟูี�ด... ทาน
จะเต็มอิ่มจุใจกับการทานอาหารทะเล หอย ปู กุงมังกร แบบไมอัน้ นอกจากน้ี
ยังมีอาหารอื่นๆ อาทิเชน  ขนมหวาน ผลไม  ไอศครีม และเครื่องดื่มน้ําอดัลม 
เบียร เหลา  ไวน ฯลฯ) 

 

 
 นําทานสู ตลาดเฉินหวงัเม่ียว หรือที่เรียกกันวา ศาลเจาพอหลกัเมือง เคยต้ังอยูใจ

กลางเมืองเกา ซึง่ไดกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองทีแ่สดงถงึ



 

 

เอกลักษณของชาวเซ่ียงไฮซึง่มกีารผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว 
ซึ่งเปนยานสินคาราคาถูกที่มช่ืีออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�ง
ตามอัธยาศัย   จากน้ันนําทานชม ยานศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เปนเขตอยูอาศัย
ของชาวบานในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปดวยบานทรงยุโรปสลับกบับาน
แบบจีน ถนนแหงน้ีเร่ิมมีช่ือเสียง ในป ค.ศ. 1998 เพราะการจดัแสดงผลงานศิลปะ
จากศิลปนแบบติดดิน หรือที่ปจจุบันเรียกวา แนวสตรีท ภายในเต็มไปดวยคาเฟ� และ
รานขายของที่ระลกึ และงานแสดงของศิลปนทั้งในและตางประเทศ 

 

 อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย  
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง 
23.15 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน 

เที่ยวบินที ่CZ8319 
(มีบริการอาหารรอนบนเคร่ือง) 

00.50+1 น. เดินทางถึง กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ 
 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : 
เซี่ยงไฮ หังโจว พัก 5 ดาว บุฟเฟ�ตซีฟู�ดกุงมังกร 4 วัน 2 คนืโดย ไชนาอิสเทิรน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน 
ทานละ 

วันที่ 15-18 พ.ย.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 พ.ย.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 24-27 พ.ย.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่29 พ.ย.-02 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 01-04 ธ.ค.62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 13-16 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่15-18 ธ.ค.62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 20-23 ธ.ค.62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 29ธ.ค-01 ม.ค.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 3,500.- 6,900.- 
วันที่ 03-06 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 05-08 ม.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 17-20 ม.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 31ม.ค.-03 ก.พ.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่16-19 ก.พ.63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 28ก.พ.-02 มี.ค.63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่06-09 มี.ค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 08-11 ม.ีค.63 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 13-16ม.ีค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 20-23 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 
วันที่ 22-25 มี.ค.63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 3,500.- 4,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,900.-  
ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

 

 

 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีากรุป 1,500 บาท /วีซาเดี่ยว 1,800 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
**เด็กเก็บทริปเทาผูใหญ** 
 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา

ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 5,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน 



 

 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT  จะไมมกีารคืนเงินมดัจาํ 
หรือคาทวัรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูลเพิม่เตมิกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2.    คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนวีซากรุป 1,500 บาท หรือวีซาเด่ียว 

พาสปอรตไทย ทานละ 1,800 บาท 
วีซาแบบหมูคณะ สาํหรับผูถือพาสปอรตไทยและตองเดินทางไป-กลับ
พรอมกรุปเทาน้ัน (ใชสําเนาหนาพาสปอรตแบบเต็ม 2 หนามองเห็น
ขอมูลชัดเจน และรูปถายสแกน1 รูป และตองสงเอกสารลวงหนา 14 วัน
กอนเดินทาง) 
หมายเหต ุหากทางเมืองจีนมกีารประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา
กรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทัง้สิ้น ทาํใหไมสามารถยื่นวีซากรุปไดทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ ์เรียกเก็บเงินเพิ่ม ทานละ 1,650 บาท พรอมเอกสาร
เพิ่มเติมเพือ่ทําการย่ืนคําขอวีซาเด่ียวผานศูนยรับย่ืน    
โปรดทราบ  ทีม่คีวามประสงค ยื่นคําขอวีซาจนี แบบหมูคณะ (กรุป) ที่
เคยเดินทางไปในประเทศ.  ดังตอไปน้ีต้ังแต ป 2014 เปนตนมา ไม
สามารถยื่นวีซาแบบหมูคณะ (กรุป) ไดตองยืน่วีซาจีนแบบเด่ียวเทาน้ัน 
และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม 4 วันทําการ 
 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 
6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน 8.อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 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.
จอรแดน 24.โซมาเลีย   
        กรณีที่เจาหนาที่ดําเนินการออกเอกสารวีซาเรียบรอยแลวมกีาร
ยกเลิกเดินทาง วีซาจะถกูยกเลิกทันท ีไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆ ได และการยกเลกิเดินทางไมสามารถคนืเงินคาวีซาไดทกุกรณี 

3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการ
บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 

4. คาทาํหนังสือเดินทาง 



 

 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่
เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 

6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด

เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 

ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสยั อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 



 

 

หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 



 

 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

RE-ENTRY ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
HTTP://WWW.CONSULAR.GO.TH/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล



 

 

บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,550 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,900 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซลิ และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  



 

 

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง 
ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนีย ไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถกูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 



 

 

 
 
 
 
 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


