
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  X X X  

2 กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้ (TG662 : 01.10-06.25)  
สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

 X X 
HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
เซ่ียงไฮ้-ต ำบลอูเจิน้-ล่องเรือเมืองโบรำณอูเจิน้-เซ่ียงไฮ้ 
ย่านซินเทียนตี ้

   

HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ตึก STARBUCKS ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก-ถนนอู๋
เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI-ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ 
ทาวเวอร์(ช้ัน118) 

   

HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ  
(TG665 : 17.20-21.15) 

  ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน 200 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

กาํหนดการเดินทาง มีนาคม 2563 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

22.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D 
สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจา้หน้าท่ีจากทางบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ้-สวนสนุกเซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) 

01.10 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เทีย่วบินที ่TG662 
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
06.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซ่ียงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวนัออก ” ปัจจุบนัเซ่ียงไฮเ้ป็น

ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่งใหม่ และเขตผูซี่เมืองเก่ากั้น
โดยแม่นํ้าหวงผู ่หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเขา้สู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซ่ียงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งน้ีเป็นสวน
สนุกแห่งท่ี 6 ของดิสนียแ์ลนด์ทัว่โลก มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลน



โด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บั
แม่นํ้าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง สวนสนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 
เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 
ลา้นบาท สวนสนุกแห่งน้ีเป็นทรัพยสิ์นของดิสนียร้์อยละ 43 ท่ีเหลือเป็นของ ซัง่ไห่ เส่ินต้ี กรุ๊ป กิจการ
รัฐวสิาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ท่ีอดัฉีดเงินสนบัสนุนเพื่อช่วยกนัแสวงหาผลกาํไรในอนาคต  ใน
สวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลก และมี
ทั้งหมด 6 ธีมพาร์คดว้ยกนั ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, 
Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวม
ความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมท่ี
ได้รับแรงบนัดาลใจจากศิลปะสมยัใหม่ท่ีมีกล่ินอายของมนตร์ขลงั ดิสนีย ์และอีกโรงแรมช่ือ Toy 
Story Hotel ตกแต่งดว้ยของเล่นจากการ์ตูนดิสนียเ์ร่ือง Toy Story ดูน่ารักไม่แพก้นั ท่ี Disneytown ก็
จะรวมแหล่งชอ้ปป้ิง แหล่งทานอาหาร และความบนัเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรง
ละครบรอดเวยแ์ห่งแรกของจีนท่ีเคยฉายเร่ือง Lion King ดา้นโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวน
พฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบท่ีส่องไฟกะพริบอยา่งเวอ่ร์วงั เหมาะกบัคน
รักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วเคร่ืองเล่นของท่าน 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตรงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และวันหยุดช่วงเทศกาล เน่ืองจากจะมีนักท่องเที่ยว
ค่อนข้างมาก อาจทําให้ไม่สามารถท่องเที่ยวหรือเล่นเคร่ืองเล่นได้ตามที่หวังไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงวันเข้าชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่คืน
ค่าบริการใดๆทั้งส้ิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
 

วนัทีส่าม  เซ่ียงไฮ้-ตําบลอูเจิน้-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิน้-เซ่ียงไฮ้-ย่านซินเทียนตี ้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ ตําบลอูเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เป็นทอ้งถ่ินเก่าแก่ อุดมไปดว้ย
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ตาํบลอูเจ้ินตั้งอยูใ่นเมืองถงเซียง มณฑลเจอ้เจียงทางภาคตะวนัออกของ
จีน อยู่ริมคลองขุด "ตา้ยุ่นเหอ" ซ่ึงเป็นคลองขุดท่ียาวท่ีสุดของโลก ห่างจากนครเซ่ียงไฮเ้พียง 100 
กิโลเมตร ห่างจากเมืองหงัโจวเมืองท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือเพียง 60 กิโลเมตร ตาํบลอูเจ้ิน มีประวติัอารยธรรม
ท่ียาวนานถึง 7,000 ปี มีประวติัในการสร้างตาํบลท่ีนานกวา่ 1,300 ปี  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่าน ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น เมืองโบราณท่ีมีช่ือเสียงมากของมณฑลเจอ้เจียง ตั้งอยูริ่มทะเลสาบ

ไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีของมณฑลเจ๋อเจียง และมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณท่ี
อนุรักษ์ และคงสภาพบา้นเรือนตามแบบสมยัราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลกัไมต้าม



หนา้ต่าง หรือการแกะสลกัหินท่ีมีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองอูเจ้ิน เมือง
ท่ีไดช่ื้อว่า "นครเวนิสแห่งมณฑลเจอ้เจียง" มีประวติัศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นริมนํ้ า สถานท่ีบ่งบอกความเป็นเจียงหนนัซ่ึงเป็นบา้นเกิด "เหมาตุน้" ชมส่ิงก่อสร้างโบราณ
สมยัราชวงศ ์หมิง และราชวงศแ์มนจู สภาพแวดลอ้มภายในเมืองโบราณอูเจ้ินนั้นยงัคงความสวยงามน่า
อยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บา้น สะพานขา้มคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวตัถุท่ีน่าสนใจอีก
มากมาย ท่ีแห่งน้ีท่านจะได้สัมผสัถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นท่ี
ผสมผสานไดอ้ยา่งลงตวั  

  จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเซ่ียงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) เมืองท่ีเต็มไปดว้ย
อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีลวดลายสวยงามตามแบบฉบบัยุโรป จนไดรั้บขนานนามวา่เป็น “นครปารีส
แห่งตะวนัออก” จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่  ย่านซินเทียนตี ้เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงคนเดิน ร้านอาหารและ
แหล่งความบันทึกท่ีครบครัน ซินเทียนต้ีถือเป็นปลายทางท่ีน่าสนใจสําหรับผู ้ท่ีต้องการสัมผสั
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศท่ีทนัสมยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ…ไก่แดง 
 พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 
วนัทีส่ี่ ตึก STARBUCKS ทีใ่หญ่และสวยทีสุ่ดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้าง HKRI TAIKOO HUI 
  ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ทาวเวอร์(ช้ัน118) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ท่ีนครเซ่ียงไฮ ้มาพร้อมกบัความยิ่งใหญ่อลงัการ ครองตาํแหน่ง

สตาร์บัคส์ทีส่วยทีสุ่ดในโลก ซ่ึงไดท้าํการเปิดตวัไปเม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560  มีเน้ือท่ีใหญ่โตถึง 2,787 
ตารางเมตร ดา้นบนของร้านตกแต่งดว้ยแผน่ไมรู้ปหกเหล่ียมซ่ึงเป็นงานแฮนด์เมดจาํนวน 10,000 แผน่ 
และท่ีตั้งตระหง่านอยูก่ลางร้านคือถงัคัว่กาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตนั สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดบัประดา
ดว้ยแผ่นตราประทบัแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซ่ึงบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของสตาร์
บคัส์ กาแฟท่ีคัว่ในถงัทองเหลืองน้ีจะถูกส่งผา่นไปตามท่อทองเหลืองดา้นบน ซ่ึงจะทาํให้เกิดเสียงราว
กบัเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ท่ียาวท่ีสุด ซ่ึงมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตาํแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์
บคัส์ท่ีมีความยาวท่ีสุดในโลก มีเคร่ืองด่ืมหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเคร่ืองด่ืมท่ีมีเฉพาะ
สาขาน้ีเพียงแห่งเดียว  

 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนอู๋เจียง อยูใ่กลก้บัถนนนานกิงฝ่ังตะวนัตก เป็นถนนชอ้ปป้ิงแห่งเดียวใน
เซ่ียงไฮท่ี้แยกถนนคนเดินกบัถนนรถวิ่ง มีความยาวประมาณไม่เกิน  200 เมตร แต่กลบัเป็นอีกหน่ึง
ย่านช้อปป้ิงท่ีมีความคึกคกัและทนัสมยั มีทั้ งร้านอาหาร และร้านคา้เยอะแยะมากมาย และยงัเป็น
แหล่งช้อปป้ิงท่ีผสมผสานวฒันธรรมกับการท่องเท่ียวไวอ้ย่างลงตวัทาํให้ถนนเส้นน้ีเป็นถนนท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะของเซ่ียงไฮ ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ....บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด 
บ่าย  นาํท่านเดินทางสู่ ห้าง HKRI TAIKOO HUI ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในห้างหลกัของคนเซ่ียงไฮ ้แบรนด์ดงั แทบ

จะทุกชนิดมารวมกนัอยูท่ี่ห้างแห่งน้ี สายช้อปพลาดไม่ไดแ้ลว้ ของกินก็เด็ดมาก เดินห้างน้ีใชเ้วลาเดิน
ทั้งวนัยงัไม่หมดเลย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่าน ขึ้นตึก เซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์ (ช้ัน 118) ถูกสร้างข้ึนเคียงคู่กบัตึกระฟ้าท่ีเคยสูงท่ีสุดในจีนมาก่อน 

อยา่งตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซ่ียงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซ่ึงปัจจุบนัครอง
ตาํแหน่งตึกท่ีสูงท่ีสุดในจีน และสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลก  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

พกัที ่HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว **** 

วนัที่ห้า หาดไว่ทาน-ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว-เซ่ียงไฮ้-กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใตถึ้ง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมท่ีได้ช่ือว่า “พิพิธภณัฑ์ส่ิงก่อสร้างหม่ืนปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

จากนั้นนาํท่านสู่ ตลาดเฉิงหวงัเมี่ยว อาคารบา้นเรือนบริเวณน้ีเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์
มิง และชิง แต่ทาํเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของท่ีระลึก และสินคา้สมยัใหม่อย่าง
รองเทา้กีฬา กระเป๋า อีกทั้งยงัมีร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เส่ียวหลงเปา 
  สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินเซ่ียงไฮ ้
17.20 น.        เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG665  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึน้ไป ***) 
 
 

เซ่ียงไฮ้...ขนมโตเกยีว 
ดสินีย์แลนด์ เมืองโบราณอูเจิน้  

ขึน้ตึกเซ่ียงไฮ้ ทาวเวอร์(ช้ันที1่18) 5 วนั 3 คนื (TG) 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่4-8 มนีาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่18-22 มนีาคม 2563 25,999 บาท 25,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่25-29 มนีาคม 2563 26,999 บาท 26,999 บาท 4,000 บาท 15,999 บาท 



อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สามารถเลอืกทีน่ั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่าน้ัน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่04 ธ.ค. 62 เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,650 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 200 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 



    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรง 
งานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณยีืน่วซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง อาทิเช่น ค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจําตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบินและภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจํานวน 
 



เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน (ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ

หาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

 
4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   



1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 

 

** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั ** 

 



ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถานที่ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 
(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของตัว
ท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด        


