
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14582 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ศาลเจ้าหลกัเมือง หงัโจวห ู| ทะเลสาบซีห ู| หาดไว่ทาน | ถนนนานกิง   
STARBUCK RESERVE ROASTERY  | เส่ียวหลงเปา | ขาหมร่ํูารวย | ไก่ขอทาน | หมตูงโพ 

 
   

 

บนิตรงเชียงใหม่ เซ่ียงไฮ้  หงัโจว 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม – กันยายน  2562  

 

ราคาเพยีง 19,888.- 



 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง) MU206 
14.55-20.25 น. 

11.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ สายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

14.55 น. ออกเดินทางสู ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวบินที่ MU206 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
20.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ซึ่งถือเป็นชุมชนเก่าตัง้แต่ยุคสามก๊ก (ปีค.ศ.220-280) เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงจนถึงสมยัราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนแปลงเป็นเซี่ยงไฮ้ซึ่งขณะนัน้เป็นเพียงชุมชนเล็กๆหลงัจากสงครามฝ่ิน  ค.ศ. 1848 
ตวัเมืองเซี่ยงไฮ้ถกูเปิดเป็นเมืองทา่และเขตเช่าของนานาชาติ ตัง้อยูริ่มแมน่ํา้หวงผู่ หา่งจากปากแมน่ํา้แยงซีเกียง 17 กิโลเมตร 
แบง่ออกเป็น 2 เขต คือ เขตผูต่ง(ใหม)่ และเขตผูซ่ี(เก่า) กัน้โดยแมน่ํา้หวงผู่  
นําทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเดินทางเข้าสูท่ี่พกั 

ที่พกั โรงแรม  SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเทา่  

วันที่2 
เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ศาลเจ้าหลัก
เมือง – ถนนโบราณเหอฝังเจีย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 จากนัน้นําทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองหังโจว (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)เป็นเมืองที่มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎ

ร่องรอยในสมยัราชวงศ์ฉิน มีช่ือเรียกว่าเมืองเฉียนถงั สมยัราชวงศ์สยุเปลี่ยนเป็นหงัโจวต่อมาในสมยัราชวงศ์ซ่งได้ตัง้หงัโจว
เป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทัง้ภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญ านามว่า              
“สวรรค์บนดิน” เนื่องจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลว่า “ฟากฟ้ามีสรวงสวรรค์ บนผืนปฐพีก็มี ซูหัง นําท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบซีหู ชมทศันียภาพอนังดงามของทะเลสาบที่มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก มีเนือ้ที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร นํา้ลกึเฉลีย่ 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทบัแสงในบงึนํา้ลกึ จากนัน้นําทา่น ลอ่งเรือทะเลสาบซี
ห ูตัง้อยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองหงัโจวทะเลสาบมีลกัษณะใกล้เคียงกบัวงรี ถือเป็นไข่มกุของเมืองหงัโจว มีทิวทศัน์สวยงาม
สามด้านล้อมรอบด้วยภเูขาเป็นสถานท่ี ท่ีจกัรพรรดิเฉียนหลง แหง่ราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอยา่งมาก นอกจากนี ้ครัง้หนึ่งใน
ศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนกัเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหงัโจว เป็นสถานที่ที่สวยงาม
ที่สดุบนพืน้โลก และเปรียบทะเลสาบซีหวูา่ “ตวัอยูซ่ีห ูเสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค์” 

เส้นทางการเดนิทาง  
วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ – เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผูต่ง) MU206 14.55-20.25 น. 
วนัท่ี 2   เซี่ยงไฮ้ – หงัโจว-ลอ่งเรือทะเลสาบซีห-ูหมูบ้่านใบชา- ศาลเจ้าหลกัเมือง - ถนนโบราณเหอฝังเจีย 
วนัท่ี 3   ร้านผ้าไหม-ตลาดนํา้จเูจียเจ่ียว – เซีย้งไฮ้ - ศนูย์การแพทย์จีนแผนโบราณ – ชมยา่นซินเทียนตี ้
วนัท่ี 4   ศนูย์หยก –ขึน้ตกึจินเหมา - ชม Starbucks Reserve Roastery - อโุมงค์เลเซอร์ - หาดไวท่าน - ถนนนานกิง 
วนัท่ี 5   เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู้ตง) – เชียงใหม(่ทา่อากาศยานเชียงใหม่) MU205 10.05-13.25 น. 
 



 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 เยี่ยมชม ศาลหลักเมือง(City God Pavilion) ลกัษณะเป็นอาคารโบราณสงูเจ็ดชัน้ มีลกัษณะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซ่ง
ผสมราชวงศ์หยวน สงู 41.6 เมตร ประตทูางเข้าทําจากหินขดั เป็นสญัลกัษณ์ของประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของเมืองหงัโจว 
ช่างภาพชาวจีนผู้โดง่ดงั ศาลหลกัเทืองนีต้ัง้ขนาบทัง้สองด้านด้วย "ทะเลสาบและภเูขาแปดร้อยไมล์ โดยชัน้แรกและชัน้สองจะ
มีลานแสดงวฒันธรรมประวตัิศาสตร์และประเพณีพืน้บ้านท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ชัน้ท่ีสามและห้าเป็นห้องชาและลานแสดงศิลปะ
ดนตรี(ชิมชารากบวัคนละหนึง่ถ้วยและชมการแสดงดนตรี) และชัน้สี่เหมาะแก่การชมวิวรอบๆ ทะเลสาบ เป็นอนัหนึ่งสถานที่ 
ที่น้อยคนจะได้ยลความงามในมมุสงู นําท่านชม หมู่บ้านใบชาหลงจ่ิง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีช่ือที่สดุของประเทศจีน ให้ท่านได้
ชิมชาเพื่อสขุภาพ  
จากนัน้นําทา่นเดินทาง ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นสว่นหนึง่ของยา่นคกึคกัโบราณ "ชิงเหอฟาง" ในเขตเมืองเก่าของหงัโจว 
เมืองเอกมณฑลเจ้อเจียง บริเวณตีนเขาอูซ๋าน ถนนมีความยาว 1,800 เมตร กว้าง 13-32 เมตร ในอดีตบริเวณสี่มมุถนนที่เป็น
จุดตัดของถนนเหอฟางเจียกับถนนจงซานจงลู่  ถือเป็นหัวใจของย่านดังกล่าว ภายหลงัเสร็จสิน้การบูรณะปรับปรุงถนน
ดังกล่าวในปี 2002 ถนนเหอฟางเจียเปิดตัวใหม่ในรูปลกัษณ์ถนนคนเดิน ที่เป็นศูนย์รวมร้านค้าและวัฒนธรรม ภายใต้
บรรยากาศของปลายราชวงศ์ชิงต้นสาธารณรัฐจีน จึงกลายเป็นถนนสายโบราณอีกเส้นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์เมือง
หงัโจว 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร   (เมนูพิเศษ  ไก่ขอทานและหมูตงโพ) 
ที่พัก โรงแรม Hangzhou Huayue International Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 



วันที่ 3 
ร้านผ้าไหม-ตลาดน า้จูเจียเจี่ยว – เซีย้งไฮ้ - ศูนย์การแพทย์จีนแผน
โบราณ – ชมย่านซนิเทยีนตี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

จากนัน้นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สินค้าขึน้ช่ือของเมืองจีน จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ตลาดนํา้จูเจียเจียว ซึ่งตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัตกของเซี่ยงไฮ้ ติดอนัดบัหนึง่ในสีท่ี่มีช่ือเสยีงโดง่ดงัในบรรดาตําบลนํา้ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ได้ช่ือวา่เป็นไขม่กุใต้แมน่ํา้
แยงซีเกียง ปัจจบุนัท่ียงัคงดํารงวิถีชีวิต และความเป็นอยูแ่บบดัง้เดิมเอาไว้ ซึง่ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างทางวฒันธรรมโบราณ
ของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยูม่ากมาย จากนัน้นําทา่น ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว  เพื่อชมบ้านเรือนของชาวบ้านที่ใช้
ชีวิตริมนํา้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ   ขาหมูร ่ารวย) 

 นําท่านเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภมูิภาคทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทนุ รวมถึง ด้านแฟชัน่ และการทอ่งเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนบัเป็นความภาคภมูิใจของชาว
จีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสญัลกัษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย  นําท่านสู่ ศูนย์วิจัยทาง
การแพทย์แผนจีน ฟังเร่ืองราวสมนุไพรและค้นคว้ายาแผนจีนโบราณ เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจําบ้านที่มี
ช่ือเสียง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด จากนัน้นําท่านเข้าฟังการสาธิตและให้ข้อมูล
เก่ียวกบัการแพทย์จีนแผนโบราณ อนัขึน้ช่ือ  

 จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ย่านซินเทียนตี ้เป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวอนัดบัต้นของเซี่ยงไฮ้ สาํหรับแหลง่ช้อปปิง้แหง่นี ้ไมแ่พ้แหลง่ช้
อปปิง้รุ่นพ่ี อยา่ง ถนนนานกิง ตลอดเส้นทางถกูตกแตง่ด้วยต้นเมเปิล้ จดัวางอย่างลงตวั ทําให้เมื่อฤดใูบไม้ผลิ จะเชียวชะอุ่ม
ไปทัว่ถนน ช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสี ก็จะยิ่งสวยขึน้ไปอีก นอกจากจะเป็นแหลง่    ช้อปปิง้ ที่นี่ยงัมีคาเฟ่มากมาย ให้นัง่ชิล ไม่ว่า
จะเป็นร้าน กินดื่ม ร้านชา กาแฟ มากมาย 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  



ที่พกั โรงแรม SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ศูนย์หยก – ขึน้ตกึจนิเหมา – ชม Starbucks Reserve Roastery – อุโมงค์เลเซอร์ 

– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 นําท่านแวะชม ศูนย์อัญมณีลํา้ค่า หยก เป็นเคร่ืองประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเช่ือว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกัน
อนัตรายได้ให้ทา่นได้เลอืกซือ้กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสตัว์มงคลท่ีมีคณุภาพและมีช่ือเสยีงของประเทศจีน  จากนัน้นํา
ท่านขึน้ตึก จินเหมาทาวเวอร์ (Jin Mao Tower) ตึกระฟ้า ออกแบบโดยสถาปนิกอเมริกนั เอเดรียน สมิธ ใน สคิดมอร์, โอ
วิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์ ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความสงูเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลก จากความสงูหลงัคาและอนัดบัที่ 7 ของโลกเมื่อ
วดัรวมถึงยอดสงูสดุ โดยมีความสงู 421 เมตร หรือ 1,380 ฟตุ และมีทัง้หมด 88 ชัน้ โดยใช้เป็นสํานกังานและโรงแรมเซี่ยงไฮ้
แกรนด์ไฮแอท ตัง้อยูใ่จกลางยา่นความเจริญของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตัง้คูต่กึอื่นๆ เช่น (SWFC) ที่มีความสงูถึง 492 เมตร  

 

 
 นําทา่นเดินทางไปยงัร้าน Starbucks Reserve Roastery สาขาเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สําหรับสาขา Reserve 

Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหมห่มาดเมื่อวนัท่ี 6 ธ.ค. 2017 สาขานีน้อกจากความยิ่งใหญ่อลงัการแล้ว ยงัมีบาร์
จิบกาแฟท่ียาวที่สดุในโลก ถึง 88 ฟตุ ขึน้แทน่เป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สดุในโลกของ Starbucks ลกูค้าสามารถมาชม
การคัว่กาแฟสดๆ สมัผสับรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองดื่มตา่งๆ กวา่ 100 เมน ูรวมทัง้เคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขานี ้
แหง่เดียวเทา่นัน้ และสาํนกังานใหญ่ของ Starbucks เทา่นัน้ 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้นําทา่นสูบ่ริเวณ หาดไว่ทาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้หวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมที่ได้ช่ือวา่ “พิพิธภณัฑ์นานาชาติ” ถือเป็นสญัลกัษณ์ที่โดดเดน่ของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทัง้ถือเป็นศนูย์กลางทางด้าน
การเงินการธนาคารที่สําคญั แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทนัเป็นแหลง่รวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย 
เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมนั โกธิค บารอค รวมทัง้การผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก เป็นที่ตัง้ของ



หนว่ยงานภาครัฐ เช่น กรมศลุกากร โรงแรม 
 

 
 จากนัน้นําทา่นนัง่ รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ เป็นเส้นทางรถไฟใต้แม่นํา้หวงผู่ที่เช่ือมโยงระหว่างทางฝ่ังของเดอะบนัด์ และ

เขตผูต่ง มีความยาวประมาณ 646.7 เมตร ความน่าตื่นเต้นของการท่องเที่ยวในขบวนรถไฟแห่งนีเ้ร่ิมต้นกนัด้วย โบกีร้ถไฟที่
สามารถมองเห็นรอบด้านได้แบบ 360 องศา เมื่อขบวนของรถไฟเร่ิมวิ่งไปในความมืด แสงสตีา่ง ๆ ก็จะเร่ิมปรากฏ สร้างความ
นา่ตื่นเต้นยิ่งขึน้ด้วยเสยีงตา่ง ๆ แสงไฟจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ ปรากฏเป็นภาพที่งดงาม ซึ่งจะใช้เวลาทัง้หมดเพียงแค่ 3 -5 นาที 
เทา่นัน้ในการผา่นอโุมงค์แหง่นี ้ 

 

 
 นําท่านสู่ ถนนนานกิง หรือ นานกิงลู่(Nanjing Lu) เป็นถนนที่เก่าแก่ของเซี่ยงไฮ้สร้างขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1851 ถือว่าเป็น 

walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พืน้ถนนปดู้วยหินอ่อน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝาก
ฝ่ังของนานจิงลู ่เป็นท่ีตัง้ของร้านค้ามากมาย มีทัง้ร้านขายเสือ้ผ้าแฟชัน่ ร้านขายของที่ระลกึ ร้านอาหาร ภตัตาคารหรู ร้านจิว
เวลร่ีช่ือดงั ทัง้ร้านที่เป็นของคนจีนท้องถ่ิน และของต่างชาติ ร้านฟาสต์ฟู้ด มีตัง้แต่ ร้าน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut ร้านไอศครีม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ   เสียวหลงเปา) 
ที่พกั โรงแรม SHANGHAI EXPRESS  Hotel  หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 



วันที่ 5 
เซ่ียงไฮ้ (สนามบินเซ่ียงไฮ้ ผู่ตง) – เชียงใหม่(ท่าอากาศยานเชียงใหม่)  
MU205 10.05-13.25 น. 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทา่นออกเดินทางสู ่สนามบินเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง 

10.05 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม ่โดยเที่ยวบินที่ MU205 (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

13.25 น. ถึง สนามบินเชียงใหม่   โดยสวสัดิภาพทกุทา่น  
 

 

เชียงใหม่บนิตรง เซี่ยงไฮ้  หงัโจว 5 วัน 4 คืน โดย สายการบนิไชน่าอีสเทร์ินแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 13-17 ก.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 8,888.- 
วนัท่ี 22-26 ก.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.- 

ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที่ 
 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,000 บาท  
(ส าหรับลูกค้าท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 

กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถอืหนังสือเดินทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่ อเช็คข้อมูลความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่
มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 
 
 
 



กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 

(ยื่นวซีา่จีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาในทะเบยีนบ้านดงัตอ่ไปนี ้              
1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. น่าน 4. พะเยา 5. แพร่ 6.ล าปาง 7. แม่ฮ่องสอน 8. ล าพนู 9. อุตรดติถ์  
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าที่ไมไ่ด้มีภมูิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซา่จีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใช้จา่ย
เพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีที่นํา้หนกัเกินกวา่ที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสาย
การบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 



 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า 
เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได้
ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน
ให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิ เช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็น
จํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 
 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 
**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 
1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  



 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สาํเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการ
ออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื่นวีซา่ใหม ่การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนงัสอืเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 
2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้ เดินทาง

จะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่ และตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 



- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

 



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่    

  ไมไ่ด้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส .............................................................................................................................. 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
........................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ............................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน....................................................................................................................................................................................... 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ....................................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี......................................……...................... 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี................................................................... 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION.................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจทาํให้ทา่นเกิด
ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 


