
SHFMPVG5 เซ่ียงไฮ.้..ย  ำปูมำ้ 5 วนั 4 คืน (FM-MU) ส.ค.-ธ.ค.61 /Y-RE190718                                                  1 

 

วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (FM842 : 09.50-15.40) 
ย่ำนซินเทียนตี ้

X X  
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือ
เหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 

   
SHUNCHANG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วัดผู่จี ้
วัดเจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้ำแม่กวนอิม
ทะเลใต้-เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ 

   
HUAGANG HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 หนิงปอ-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอด
อุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน 

   
BAOLONG JUJIA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 

ร้านหยก-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-พพิิธภัณฑ์ 
เซ่ียงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึน้ตึก JINMAO 
TOWER ช้ันที่ 88เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(MU547 : 21.25-01.05+1 หรือ  
FM841:22.30-01.55+1) 

    

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถจ ำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดนิทำง 
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 ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนสิงหำคม-ธันวำคม 2561 
วันแรก  กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-ย่ำนซินเทยีนตี ้

06.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ( เคำน์เตอร์ NO. U15 – 21 )  สำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES (FM)   โดยมี
เจำ้หนำ้ที่จำกทำงบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง 

09.50 น. เหิรฟ้ำสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI  AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842  
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
15.40 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซ่ียงไฮ้ “ นครปำรีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลำงอุตสำหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ำ
กั้นโดยแม่น ้ ำหวงผู ่หลงัผำ่นพธีิกำรตรวจคนเขำ้เมือง  น ำท่ำนเดินทำงสู่ภตัตำคำร 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
น ำท่ำนเดินทำงสู่  ย่ำนซินเทียนตี ้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดิน ร้ำนอำหำรและแหล่งควำมบนัทึกที่ครบ
ครัน ซินเทียนต้ีถือเป็นปลำยทำงที่น่ำสนใจส ำหรับผูท้ี่ตอ้งกำรสัมผสัประวติัศำสตร์และวฒันธรรม
ของเมืองเก่ำในบรรยำกำศที่ทนัสมยั 
พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่สอง  เซ่ียงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อ
เจียง มีควำมมัง่คัง่มำกที่สุดแห่งหน่ึงเป็นแหล่งเภสชัอุตสำหกรรมและสถำบนัศิลปะที่มีช่ือเสียงแห่ง
หน่ึงของประเทศจีน ซ่ึงในอดีตมีค  ำเปรียบเปรยถึงควำมสวยงำมของเมืองหงัโจวและซูโจวว่ำ “บน
ฟ้ำมีสวรรค ์บนดินมี ซู(โจว) หงั(โจว)”   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น ำท่ำน ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)  ชมทศันียภำพอนังดงำมของทะเลสำบที่มีช่ือเสียงโด่งดงั

ไปทัว่โลก มีเน้ือที่ 5.66 ตำรำงกิโลเมตร ควำมยำวโดยประมำณ 15 กิโลเมตร น ้ ำลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร 
ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบึงน ้ ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบ
ซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิไม่ใช้เรือเหมา)  น ำท่ำนชม หมู่บ้ำนใบชำ ซ่ึงเป็นชำเขียวที่มีช่ือที่สุด
ของประเทศจีน ใหท้่ำนไดชิ้มชำ  จำกนั้นน ำท่ำนอิสระชอ้ปป้ิงที่ ถนนโบรำณเหอฟังเจ่ีย ใหท้่ำนได้
เลือกซ้ือของฝำก เช่น เส้ือผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ เป็นตน้ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ 
 พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่สำม หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วัดผู่จี-้วดัเจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้ำแม่กวนอิมทะเลใต้ 
  เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ หนิงปอ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจำก
หงัโจว เป็นเมืองเล็กที่อยูติ่ดทะเล  เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสำหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่ำเรือ ธุรกิจ
อุตสำหกรรม  น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ  ท่ำเรือจูเจียเจียน  เพื่อโดยสำรเรือสู่ เกำะผู่โถวซำน  (ใช้เวลำ
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ในกำรน่ังเรือประมำณ 15 นำที)  ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลเหลียนฮวัหยำง ซ่ึงห่ำงจำกอ่ำวหงัโจวมณฑลเจ๋อ
เจียง ประมำณ 100 ไมลท์ะเล 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น ำท่ำนสู่  วัดผู่จี ้  เพือ่นมสักำรเจำ้แม่กวนอิมองคใ์หญ่และศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของเกำะผูโ่ถ่วซำน สร้ำง

ในสมยัรำชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ท ำกำรบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิงแห่งรำชวงศชิ์ง 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป   เป็นวดัขนำดเล็กที่ตั้งอยูบ่นโขดหินริมทะเล   เป็นที่
ประดิษฐำนองค์เจำ้แม่กวนอิมที่แกะสลักจำกไม ้ทำทบัด้วยสีทอง องค์แรกของเกำะผู่โถวซำน   
จำกนั้นน ำท่ำนสักกำระ องค์เจ้ำแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนำนไห่กวนอิม) องคใ์หญ่และงดงำมที่สุดใน
เกำะ สูงถึง 28 เมตร ซ่ึงประดิษฐำนอยูท่ี่ต  ำหนกัริมทะเล สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ท่ำเรือ 
เพือ่นัง่เรือขำ้มฟำกกลบัมำสู่ ท่ำเรือจูเจียเจียน เพือ่เดินทำงกลบัสู่ เมืองหนิงปอ 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
 พักที่ HUAGANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่ส่ี  หนิงปอ-เซ่ียงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หำดไว่ทำน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่  เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เมืองที่เต็มไปดว้ยอำคำร

สถำปัตยกรรมที่มีลวดลำยสวยงำมตำมแบบฉบบัยโุรป จน ไดรั้บขนำนนำมวำ่เป็น “ นครปำรีสแห่งตะวนัออก ”   
เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภำพ ผอ่นคลำยควำมเม่ือยลำ้ กบัยำนวดขนำดพเิศษสูตรเดียว

ไม่ซ ้ ำใคร พร้อมชมครีมเป่ำซู่ถงั หรือที่รู้จกักนัดีในช่ือ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดำ้นรักษำ
แผลไฟไหม  ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยำสำมญัประจ ำบำ้น จำกนั้นน ำท่ำน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ 
ใตแ้ม่น ้ ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งดว้ยเเสงเลเซอร์  เป็นรูปต่ำง ๆ ต่ืนตำต่ืนใจ  น ำท่ำนสู่
บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ ำหวงผูมี่ควำมยำวจำกเหนือจรดใตถึ้ง 4 กิโลเมตร
เป็นเขตสถำปัตยกรรมที่ไดช่ื้อว่ำ “พิพิธภณัฑส่ิ์งก่อสร้ำงหม่ืนปีแห่งชำติจีน” ถือ เป็นสัญลกัษณ์ที่
โดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้  

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว 
พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****  

วันที่ห้ำ ร้านหยก-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-พพิิธภัณฑ์เซ่ียงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ขึน้ตึก JINMAO TOWER ช้ันที่ 88      
เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น ำท่ำนชม ร้ำนหยก  ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน ำโชค ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝำกล ้ ำค่ำ  จำกนั้นน ำ

ท่ำนสู่ ตลำดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนยร์วมสินคำ้ และอำหำรพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชำว
เซ่ียงไฮซ่ึ้งมีกำรผสมผสำนระหว่ำงอดีตและปัจจุบนัไดอ้ยำ่งลงตวั  ซ่ึงเป็นยำ่นสินคำ้รำคำถูกที่มีช่ืออีก
ยำ่นหน่ึงของนครเซ่ียงไฮ ้  ใหท้่ำนอิสระชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ต์อินเตอร์ 
บ่ำย  น ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์เซ่ียงไฮ้ เป็นพิพธิภณัฑข์องศิลปะจีนโบรำณ  ภำยนอกออกแบบเป็นโดมทรง

กลมและมีฐำนเป็นทรงส่ีเหล่ียมอนัเป็นสัญลกัษณ์ของสวรรคแ์ละพื้นโลกตำมหลกัแนวคิดโบรำณ 
พพิิธภณัฑน้ี์แบ่งออกเป็น 11 หอ้งแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจดันิทรรศกำร  จำกนั้นน ำท่ำนแวะ ร้ำน
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ผ้ำไหม ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้เลือกซ้ือสินคำ้ที่ท  ำจำกผำ้ไหม เช่นผำ้ห่ม เส้ือผำ้ 
รองเทำ้ เป็นตน้ จำกนั้นน ำท่ำน ขึ้นตึก JINMAO TOWER ช้ันที่ 88 ชมทศันียภำพรอบเมืองเซ่ียง
ไฮ ้เป็นตึกระฟ้ำออกแบบโดยสถำปนิกอเมริกนั เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอวิงส์ แอนด์ เมอร์
ริลลเ์คยมีควำมสูงเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลกจำกควำมสูงหลงัคำ และอนัดบัที่ 7 ของโลกเม่ือวดัรวมถึง
ยอด สูงสุดโดยมีควำมสูง 421 เมตร หรือ 1,380 ฟุต และมีทั้งหมด 88 ชั้น พื้นที่รวมกว่ำ 278,707 
ตำรำงเมตร โดยใช ้เป็นส ำนกังำนและโรงแรมเซ่ียงไฮแ้กรนดไ์ฮแอท 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เส่ียวหลงเปา 
21.25 น.  เหิรฟ้ำสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินCHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที ่MU547 : 

21.25-01.05+1 หรือ FM841:22.30-01.55+1 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
01.05+1 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจ...........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
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เซ่ียงไฮ้...ย ำปูม้ำ 
หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วนั 4 คนื (FM/MU)   

 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 

1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันำจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำรเท่ำนั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ ำมนัขึ้น ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษี

น ้ ำมนัเพิม่ตำมควำมเป็นจริง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 19 ก.ค. 61 เป็นเงิน 6,100 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที ่6-10 สิงหำคม 2561 19,999 บำท 19,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท  

วนัที ่9-13 สิงหำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท  

วนัที ่22-26 สิงหำคม 2561 22,999 บำท 22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่5-9 กนัยำยน 2561 22,999 บำท 22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่19-23 กนัยำยน 2561 24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่17-21 ตุลำคม 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่24-28 ตุลำคม 2561 23,999 บำท 23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่21-25 / 28 พฤศจกิำยน –  
2 ธันวำคม 2561 

22,999 บำท  22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่5-9 ธันวำคม 2561 24,999 บำท 24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 

วนัที ่28 ธันวำคม-1 มกรำคม 2562 
วนัที ่29 ธันวำคม-2 มกรำคม 2562 

26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท 
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 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมำตรฐำน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไวใ้นรำยกำร 
6. น ้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ ำนวน 1 ใบ   สมัภำระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่ำน น ้ ำหนกัตอ้งไม่เกิน 

7 กิโลกรัม, ค่ำประกนัวนิำศภยัเคร่ืองบินตำมเง่ือนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ครอง

ผูเ้อำประกนัที่มีอำยตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อำประกนัอำยรุะหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอำยสูุงกวำ่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพยีงคร่ึงหน่ึงของค่ำชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ำกดัที่มีกำรตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์
หรือจำกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทำงร่ำงกำยดว้ยโรคประจ ำตวั, กำรติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเ้ล่ือน, ไส้ต่ิง, อำกำรที่เก่ียวขอ้ง
กบักำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสียหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตวัตำย, เสียสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ  ำนำจของสุรำยำเสพติด , บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท  กำรแท้งบุตร , กำรบำดเจ็บเน่ืองมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยดุงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยดึพำหนะ และกำรปลน้อำกำศยำน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ และหกั ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจง้ทำงบริษทัฯ จะออกใหภ้ำยหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 700 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บำท หรือทั้งหมด (ภำยใน 3 วนั หลงัจำกท ำกำรจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณยีื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสำร์ อำทิตย ์และวนัหยดุรำชกำร)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
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    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 1-14 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯ จะพิจำรณำ
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ่้ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่น ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได ้
 เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ   
ท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืน ไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวนัหยดุเทศกำลที่ตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือค่ำมดัจ ำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือค่ำทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจำกค่ำตัว๋เป็นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ หมู่บ้านใบชา,  ร้านหยก, ผ้าไหม, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุก
ท่ำนแวะชม ซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำร
บังคบัใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกท่ำนเป็น
จ ำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันที่ไม่เข้ำร้ำน 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลบัรำยกำรในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
และเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทัฯหรือค่ำใชจ่้ำยเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เช่น กำรเจบ็ป่วย, กำรถูกท ำร้ำย, กำร
สูญหำย, ควำมล่ำชำ้ หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ 
 ทำงบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยดุงำน, 
กำรก่อจลำจล หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้ และควำมผดิพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทำงบริษทัฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ืนๆมำให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋
เคร่ืองบินตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือเขำ้ประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
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 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทำง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่ำงๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทำงที่มีอำยกุำรใชง้ำนไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทำงตอ้งมีหนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซ่ีำและตรำเขำ้-ออก อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ำมแม็ครูป, ห้ำมรูปเป็นรอย, ห้ำมเป้ือน, ห้ำมยิม้, ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อน และสีขำว (ห้ำมใส่เส้ือคอกวำ้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สำยเด่ียว ชุดรำชกำร ชุดยนิูฟอร์มชุดท ำงำน ชุดนกัเรียน นักศึกษำ), ห้ำมใส่แวนตำสีด ำ หรือ
กรอบแวน่สีด ำ, หำ้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย ก๊ิปติดผม คำดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขำ้งชดัเจน หำ้มผมปิดหนำ้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดำษสีโกดกั หรือฟูจิเท่ำนั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จำกคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่ำนที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ำยขำ้รำชกำรในกำรยืน่วีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมำพร้อมกบักำรส่ง
หนงัสือเดินทำง  

4. เอกสำรที่ใหก้รอกทำ้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณำกรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่ำนเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส ำเนำสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส ำเนำสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจำกพอ่แม่ ไปท ำที่เขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภำษำองักฤษตวัจริงเท่ำนั้น 
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
3. ส ำเนำบตัรประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้น 
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4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนำ้ผูรั้บยืน่วซ่ีำที่ศูนยย์ืน่วซ่ีำจีนในวนัยืน่วซ่ีำ 
7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

1. ใบอนุญำตกำรท ำงำนในประเทศไทย ตวัจริงเท่ำนั้น!! ต่ออำยกุำรท ำงำนแล้วไม่ต ่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำองักฤษ ตวัจริง มีตรำประทบัและลำยเซ็นต ์
3. ส ำเนำบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่ำ 100,000 บำท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทำงของคนอเมริกนั ท่ำนละ 5,060 บำท 
 หนงัสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่ำงชำติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงักำรี ไอซ์แลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตำ้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทำงตอ้งไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเขำ้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจำก
ผูเ้ดินทำงจะตอ้งไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท ำกำรยืน่วซ่ีำ 

9. เอกสำรทุกอยำ่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนำ้ก่อนยืน่วซ่ีำ ดงันั้นกรุณำเตรียมเอกสำรพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยำ่ง 
นอ้ย 10 วนัท ำกำร (ก่อนออกเดินทำง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วีซ่ำจีนอำจเรียกขอเอกสำรเพิม่เติม หรือเปล่ียนระเบียบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทรำบล่วงหนำ้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในกำรเดินทำง และยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้องรับผิดชอบในกำรอนุญำตให้เข้ำ -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไม่ทรำบกฎกติกำใน
รำยละเอียดกำรยกเวน้วซ่ีำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหว่ำงเดินทำง 
ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 อำทิตย ์

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
       
 
 
 
 



SHFMPVG5 เซ่ียงไฮ.้..ย  ำปูมำ้ 5 วนั 4 คืน (FM-MU) ส.ค.-ธ.ค.61 /Y-RE190718                                                  10 

   ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนทีท่ ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลงั  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)  


