
 

 
 
 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)  X X X  

2 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 01.10-06.25)  
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

 X X 

HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 
ดำว 

3 
เซี่ยงไฮ-้ต ำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบรำณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้ 
ย่ำนซินเทียนตี้ 

   

HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 
ดำว 

4 
ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋
เจียง-ห้ำง HKRI TAIKOO HUI-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ 
ทำวเวอร์(ช้ัน118) 

   

HOLIDAYINN 
EXPRESS  HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 
ดำว 

5 หำดไว่ทำน-ตลำดเฉิงหวังเม่ียว-เซี่ยงไฮ-้กรุงเทพฯ  
(TG665 : 17.20-21.15) 

  ✈  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 200 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 



 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนธันวำคม 2562-มีนำคม 2563 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) 

22.00 น.  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 เคำน์เตอร์ 
D สำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอย
ต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่ำเข้ำ) 

01.10 น.  เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ ้โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที ่TG662 
  (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.25 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า
กั้นโดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร 
น าท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวน
สนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลน
โด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับ
แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 
เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 
ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการ
รัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพ่ือช่วยกันแสวงหาผลก าไรในอนาคต  ใน
สวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมี
ทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, 
Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่ง
รวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็น
โรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ 
Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์ เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่  
Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ  อาทิ Walt Disney 
Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing 
Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบทีส่่องไฟกะพริบ
อย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ที่พัก 
อำหำรเที่ยงและอำหำรค่ ำอิสระตำมอัธยำศัย เพื่อควำมสะดวกในกำรเที่ยวเครื่องเล่นของท่ำน 
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ตรงวันเสำร์หรือวันอำทิตย์ และวันหยุดช่วงเทศกำล เนื่องจำกจะมี
นักท่องเที่ยวค่อนข้ำงมำก อำจท ำให้ไม่สำมำรถท่องเที่ยวหรือเล่นเครื่องเล่นได้ตำมที่หวังไว้ ทำง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงวันเข้ำชมดิสนีย์แลนด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่ำนทรำบ
ล่วงหน้ำ และไม่คืนค่ำบริกำรใดๆทั้งสิ้น  

 พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันที่สำม  เซี่ยงไฮ-้ต ำบลอูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบรำณอูเจิ้น-เซี่ยงไฮ-้ย่ำนซินเทียนตี้ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ต ำบลอูเจิ้น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไป
ด้วยโบราณสถาน และโบราณวัตถุ ต าบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาค



 

ตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด "ต้ายุ่นเหอ" ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้
เพียง 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ต าบลอูเจิ้น  มี
ประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวัติในการสร้างต าบลที่นานกว่า 1,300 ปี  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน ล่องเรือเมืองโบรำณอูเจิ้น เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริม

ทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของมณฑลเจ๋อเจียง และมณพลเจียงซู เป็นเมือง
โบราณที่อนุรักษ์ และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้
ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น 
เมืองที่ได้ชื่อว่า "นครเวนิสแห่งมณฑลเจ้อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวบ้านริมน้ า สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด "เหมาตุ้น " ชมสิ่งก่อสร้าง
โบราณสมัยราชวงศ์ หมิง และราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความ
สวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่
น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็น
โมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว  

  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไป
ด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นคร
ปารีสแห่งตะวันออก” จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ย่ำนซินเทียนตี้ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคนเดิน ร้านอาหาร
และแหล่งความบันทึกที่ครบครัน ซินเทียนตี้ถือเป็นปลายทางที่น่าสนใจส าหรับผู้ที่ต้องการสัมผัส
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทันสมัย 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง 
 พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันที่สี่ ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ถนนอู๋เจียง-ห้ำง HKRI TAIKOO HUI 
  ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทำวเวอร์(ชั้น118) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านสู่ ตึก STARBUCKS สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองต าแหน่ง

สตำร์บัคส์ที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ท าการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 
2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจ านวน 
10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น 
ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความ
เป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะท า
ให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองต าแหน่ง
เคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้ง
เครื่องดื่มท่ีมีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว  

  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอู๋เจียง อยู่ใกล้กับถนนนานกิงฝั่งตะวันตก เป็นถนนช้อปปิ้งแห่งเดียวใน
เซี่ยงไฮ้ที่แยกถนนคนเดินกับถนนรถวิ่ง มีความยาวประมาณไม่เกิน  200 เมตร แต่กลับเป็นอีกหนึ่ง
ย่านช้อปปิ้งที่มีความคึกคักและทันสมัย มีทั้งร้านอาหาร และร้านค้าเยอะแยะมากมาย และยังเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่ผสมผสานวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวไว้อย่างลงตัวท าให้ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มี
เอกลักษณเ์ฉพาะของเซี่ยงไฮ้ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด 

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ห้ำง HKRI TAIKOO HUI ที่นี่เป็นหนึ่งในห้างหลักของคนเซี่ยงไฮ้ แบรนด์ดัง แทบ

จะทุกชนิดมารวมกันอยู่ที่ห้างแห่งนี้ สายช้อปพลาดไม่ได้แล้ว ของกินก็เด็ดมาก เดินห้างนี้ใช้เวลาเดิน

ทั้งวันยังไม่หมดเลย   



 

  น าท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทำวเวอร์ (ชั้น 118) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน 
อย่างตึก จินเม่ำ ทำวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบัน
ครองต าแหน่งตึกท่ีสูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  
พักที่ HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว **** 

วันที่ห้ำ หำดไว่ทำน-ตลำดเฉิงหวังเม่ียว-เซี่ยงไฮ-้กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านสู่บริเวณ หำดไว่ทำน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 

กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็น
สัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้   
จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดเฉิงหวังเม่ียว อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัย
ราชวงศ์หมิง และชิง แต่ท าเป็นร้านขายของมีทั้งของพ้ืนเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่
อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกท้ังยังมีร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา 
   สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ 
17.20 น.         เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG665  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........    
 

********ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร********   
     ซื่อสัตย์ จรงิใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึ้นไป ***) 
 

ทัวร์คุณธรรม เซี่ยงไฮ้...ขนมโตเกียว 
ดิสนีย์แลนด์ เมืองโบรำณอูเจิ้น  

ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทำวเวอร์(ชั้นที่118) 5 วัน 3 คืน (TG) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลือกที่นั่งล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่ำนั้น) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ ามัน

เพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันที่ 04 ธ.ค. 62 เป็นเงิน 3,000 บำท 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 4-8 มีนำคม 2563 25,999 บำท 25,999 บำท 4,000 บำท 15,999 บำท 

วันที่ 18-22 มีนำคม 2563 25,999 บำท 25,999 บำท 4,000 บำท 15,999 บำท 

วันที่ 25-29 มีนำคม 2563 26,999 บำท 26,999 บำท 4,000 บำท 15,999 บำท 



 

3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 
 **กรณียื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   

4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
6. น้ ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง

ผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อัต 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงท่ีเป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 

1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 200 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพ่ิม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองครั้งแรก ช าระมัดจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 1 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และ
เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท า
การ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั๋ว



 

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่ 
สามารถเดินทางได ้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   

ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวน
ผู้เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิ่มข้ึนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพ่ือให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบ 
    รื่นและเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ 
    การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท า 
    ร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
   การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที ่
   กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด 
   จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดย 
   ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา 
    ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  
    ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ 
    เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุ 
    ในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด 
    จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทาง 

    บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน 

   เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำ 

  แล้วทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ)/ 

  ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่ำตั๋วเครื่องบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ 

  ในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 



 

เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญ

หำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขน
กุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา) , ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือกรอบ
แว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง  

 

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 



 

  เดินทำงพร้อมญำต ิ  
1. ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน  
   หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,210 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง  
น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอก 
    สิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน  
     ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกา 
     ในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายใน 
     ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 
** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะ

อิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมท่ีขำยเป็นหลัก ** 
 

 

 



 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!  เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส
............................................................................................................................. ........................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. ...............................................................
....................รหัสไปรษณีย.์............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
.............................................................................................. ..............................................................................................
.................................................................... รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ชื่อสถำนที่ท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................  
ต ำแหน่งงำน.............................................................................................. ...................................................................... 
ที่อยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
กรณีปัจจุบันท่ำน เกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องท่ีสำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่
สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด        


