บริษัทอันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

ดอนเมือง-ซี อาน (XW890: 21.40-02.25+1)

2

กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี)่
โรงงานเครื่ องปั้ นดินเผา-ร้านหมอนยางพารา-ซี อาน-ลัวหยาง
่

3

4

5

เช้า เที่ยง คํา่
X

X

X

ลัว่ หยาง-เติงเฟิ ง-วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี)่ -ป่ าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู-เติงเฟิ ง-ลัว่ หยางประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง
ลัว่ หยาง-เมืองหลิงเป่ า
หลิงเป่ า-ซี อาน-เจดีย์หา่ นป่ าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้ อง
สามสี -เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ (ชมภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชม
จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถังสนามบินซี อาน
ซี อาน-ดอนเมือง (XW 889 : 03.35-06.25)

พักที่
SKYTEL HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
XIN YUAN HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า
ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว
หรือระดับเทียบเท่า

X

X

X

หมายเหตุ :
 ไม่ รวมค่าวี ซ่าจีนแบบกรุ ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวี ซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,500 บาท
 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 230 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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กําหนดการเดินทาง
วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561
วันที่ 10-14 กันยายน 2561
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 **วันปิ ยมหาราช**

ราคา 18,899.ราคา 18,899.ราคา 22,899-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
18.00 น.

ดอนเมือง-ซีอาน
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้ น 3 ประตู
5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่ าน
21.40 น.
เหิรฟ้ าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 (บนเครื่ องไม่ มี บริ การอาหารและนํ้าดื่ มฟรี แต่ มี
จําหน่ายบนเครื่อง)
02.25+1 น. เดินทางถึ ง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมือ งซีอาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่ านเดินทางสู่ โรงแรมที่ พกั

พักที่

SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) -โรงงานเครื่องปั้ นดิ นเผา-ร้านหมอน
ยางพารา-ซีอาน-ลั ่วหยาง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นําท่ านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่ งมหัศจรรย์อัน ดับ 8 ของ
โลก ได้รบั การคัดเลื อกให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็ นการค้น พบครั้ง ยิ่ ง ใหญ่
ของโลกที่ เกิดขึ้ นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่ งที่ ขุดหลุ มเพื่อหาแหล่ งนํ้าใต้ดินในเมืองซี อาน ใน
ปี ค.ศ.1974 สําหรับหลุ มขุดค้นที่ พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปั จจุบนั มีท้ งั หมด 3 หลุ ม โดย หลุ ม ที่ 1
เป็ นหลุ มที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุด ภายในหลุ มมีลักษณะเป็ นรูปสี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ซึ่ ง มี หุ่ น ทหารกว่ า 6,000
หุ่นดินเผาทุ กตัวมีโครงหน้า สี หน้าและทรงผมที่ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน แม้แ ต่ ต ัว เดี ย ว
ส่ วน หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็ นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุ มที่ 1 ไปทางทิ ศตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ
20 เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้า ศึ ก 500 ตัว และรถม้า ที่ ทํ า จากไม้ 89 คัน
และ หลุมที่ 3 เป็ นรู ปตัว U เป็ นหลุ มที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด แต่ มี ค วามสํ า คัญ ที่ สุ ด ยิ่ ง กว่ า หลุ ม ที่ 1 และ 2
เนื่ องจากเป็ นกองบัญชาการสู งสุ ด จากนั้นนําท่ านแวะชม โรงงานเครื่องปั้ นดินเผา ให้ท่ า นได้เ ลื อก
ชมและเลื อกซื้ อสิ นค้า และของที่ ระลึ กอันเป็ นเอกลักษณ์แห่งเมืองซีอาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนู พิเศษ !! สุก้ ซีี อาน
นําท่ านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลื อกชมสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพจากนั้ น นํ า
ท่ านเดินทางสู่ เมืองลั ่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั ่วโมง) ถื อได้ว่าเป็ นหนึ่ งใน 7 ราช
ธานี เก่าแห่งแผ่นดินจีน
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (3) เมนู พิเศษ !! เป็ ดย่าง
XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่
พักที่
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่
พักที่
วันที่สี่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ลั ่วหยาง-เติงเฟิ ง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) -ป่ าเจดีย-์ ชมการแสดงกั งฟู-เติงเฟิ ง
ลั ่วหยาง-ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง-ลั ่วหยาง-เมืองหลิ งเป่ า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นําท่ านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิ ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง)ราชธานี โบราณในสมัย
ราชวงศ์เซี่ย นําท่ านสู่ วัดเส้าหลิ น (รวมรถแบตเตอรี่ ) มี
ความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี ตั้ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตก
ของเทื อกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ ตามความ
เชื่อของชาวจีน ให้ท่านชมสถานที่ สํ า คัญ ในวัด เส้ า หลิ น อัน
ได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ ประดิษฐานประติ มากรรมรู ป
พระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์
ชม ป่ าเจดีย ์ หมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่ ง เป็ นสถานที่ บรรจุ
อัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิ น จากนั้นนําท่ าน ชมการแสดงกังฟู ที่ มีการสื บทอดและมี ก ารจัด
แสดงให้นักท่ องเที่ ยวได้ชมภายในวัดเส้าหลิ น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่ านเดินทางกลับ เมืองลั ่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) นําท่ านเดินทางสู่ ประตู
เมืองโบราณลี่จิ่ง ให้ท่านได้เดินเที่ ยวชมบรรยากาศ ที่ เ ต็ มไปด้ว ยร้า นค้า ขายของของชาวบ้า น ทั้ ง
อาหาร ชา ขนม เครื่องเคลื อบ ผ้าพันคอ ของฝาก ของที่ ระลึ กต่างๆ จากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ เมื อ งห
ลิงเป่ า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั ่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนชมวิ ว ธรรมชาติ อัน
สวยงาม
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (6)
ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
หลิงเป่ า-ซีอาน-เจดียห์ ่านป่ าเล็ก -พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี -เจดียห์ ่า นป่ า ใหญ่(ชม
ภายนอก)-ร้านผ้าไหม-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆั งและหอกลอง-ตลาดมุสลิ ม-โชว์ราชวงศ์ถัง สนามบินซีอาน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นําท่ านเดินทางกลับ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) นํ า ท่ า นชม“เจดี ย ์ห่ า นป่ า
เล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดียส์ ู ง 13 ชั้น นํ า ท่ า นชม
พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุ ที่ขุ ด ค้น พบจากสุ ส าน
โบราณและของเก่าจากพื้ นที่ ต่างๆ จากนั้นนําท่ านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลื อกชมและเลื อก
ซื้ อ สิ นค้าพื้ นบ้านที่ มีชื่อเสี ยงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็ นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนู พิเศษ !! เกี๊ยวซีอาน
นําท่ านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลื อกชม เอกซื้ อสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ ที่ ผลิ ต ด้ว ยผ้า ไหม นํ า ท่ า น
เดินทางสู่ เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิ ศใต้ของกําแพงเมื องซี อาน สร้า งเสร็ จ ในปี
ค.ศ. 652 องค์เจดียม์ ีรูปแบบเรียบง่ าย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ชิ้ น ปั จ จุ บัน องค์เ จดี ย ์มี 7 ชั้น นํ า ท่ า น
ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซีอานนําท่ านสู่ ตลาดมุ ส ลิ ม แหล่ ง
รวมของอาหารพื้ นเมืองขึ้ นชื่อหลากชนิ ด รวมถึ ง ร้า นขายของที่ ร ะลึ ก และร้า นขายผลไม้แ ห้ง เช่ น
พุทธา อินทผาลัม และถัว่ ต่างๆ ก็มีให้ท่านได้เ ลื อกซื้ อมากมายหลายร้า น จากนั้ น นํ า ท่ า นชม โชว์
ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิ ล ป์ ชุ ด ต่ า งๆในสมัย ราชวงศ์ถั ง ที่ ส ะท้ อนให้เ ห็ น ถึ ง
ความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่ รุ่งเรือง
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (9)
สมควรแก่เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง
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วันที่หา้
03.35 น.
06.25 น.

ซีอาน-ดอนเมือง
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (บนเครื่องไม่ มี บ ริ ก ารอาหาร
และนํ้าดื่มฟรี แต่มีจาํ หน่ายบนเครื่อง)
เดินทางถึ ง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุ กท่ านที่ ใช้บริการ ***
ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ )
 ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่ าน จะต้องมี อายุ ค งเหลื อ ณ วัน เดิ น ทางมากกว่ า 6 เดื อนขึ้ นไปและเหลื อ
หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่ าน โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่าและอย่ า งน้ อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ มีวีซ่า (หากผู ้เ ดิ น ทางทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะชํา ระค่ า บริ ก ารเพิ่ มเพื่ อให้ค ณะ
เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทั วร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษั ท ฯ เพื่ อเช็ ค ว่ า กรุ๊ ป
มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ ท และ เวลาบิ น ก่ อนทุ ก ครั้ง มิ ฉ ะนั้ น ทาง
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่ พกั และโปรแกรมท่ องเที่ ย วอาจมี ก ารสลั บปรับเปลี่ ย นขึ้ นอยู่ ก ับความเหมาะสม และคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลู กค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุ สุ ด วิ สั ย ที่ ท าง บริ ษั ท ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่ าช้าหรือยกเลิ กของเที่ ยวบิน รวมถึ งกรณีที่ก องตรวจ
คนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า เมื องของแ ต่ ล ะประเทศไม่ อนุ ญ าตให้เ ข้า เมื อง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี น้ ํ า เงิ น ) เดิ น ทาง หากท่ า นถู ก ปฏิ เ สธการเดิ น
ทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมรายการท่ องเที่ ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่ องเที่ ยวแห่งเมืองจีน ทุ กเมื อง กํา หนดให้มีก ารประชาสั มพัน ธ์ สิ น ค้า พื้ นเมื องให้
นักท่ องเที่ ยวทัว่ ไปได้รจู ้ กั คือ โรงงานเครื่องปั้ นดินเผา, ร้านหมอนยางพารา, ร้า นกระเบื้ องสามสี ร ้า นผ้า
ไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ก ับนั ก ท่ องเที่ ย วทุ ก ท่ า น
ทราบว่าร้านทุ กร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุ กท่ านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรื อไม่
ซื้ อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลู กค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลู กค้าไม่ มีค วามประสงค์จ ะ
เข้าร้านรัฐบาลจีนทุ กเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจากท่ า น เป็ นจํา นวน
เงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คํา นํ า หน้ า ชื่ อ
เลขที่ หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่ ท่ านมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้ก ับ
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงิ นมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่ า น จะต้องจ่ า ยค่ า พัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่ านั้น
 ท่ านที่ มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ ร ะบุ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้ า ที่ ใ ห้ร ับทราบ
ก่อนการทําจองทัวร์
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 ท่ านที่ ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ น ทางและยกเว้น การทํ า วี ซ่ า ท่ า น
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษั ท ทั ว ร์ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก า การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณ าดู แ ลบัต รของท่ า นเป็ นอย่ า งดี หากท่ า นทํ า บัต รหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่ านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิ ตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ ใช้เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลื อกที่ นงั ่ ล่ วงหน้าได้ (ท่ านจะได้รบั ที่ นงั ่ แบบสุ่ มเท่ านั้น )
 หลังจากที่ ท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่ เหลื อเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่ านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู ้ ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อท่ านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถื อว่าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่ อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
(พักห้องละ 2-3ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

18,899

18,899

5,500

10,899

วันที่ 10-14 กันยายน 2561
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2561
**วันปิ ยมหาราช**

18,899

18,899

5,500

10,899

22,899

22,899

5,500

15,899

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่ านั้น
2. ที่ พกั โรงแรม 4 ดาว 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่ าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่ นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 9 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่ านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงิ นได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ ง สถานที่ ท่องเที่ ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ าํ มันเชื้ อเพลิ งและค่าประกันภัยการเดินทางที่ มีการเรียกเก็ บจากสายการบิ น ซึ่ ง เป็ นอัต ราเรี ย กเก็ บ ณ
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่ านต้องชําระเพิ่ม)
7. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่ น คุม้ ครองในวงเงิ นไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ า รัก ษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงิ นท่ านละ 500,000 บาท (ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์) ** คุ ้ม ครองตั้ งแต่ อายุ 16 – 69 ปี
เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณี ผู้เ ดิ น ทางมี อายุ 1 เดื อน-15 ปี และผู ้เ ดิ น ทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ้มครองเพี ย ง 50%
ของวงเงิ นคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม
กับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**

CSXIYXW03 [RE120718 BY SWINNEY]

หน้า 5 จาก 10

การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสี ยชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่ อน, ไส้ติ่ง, อาการที่ เ กี่ ย วข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่ า ตัว ตาย, เสี ย สติ , ตก
อยู่ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บจากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นั ด หยุ ด งาน, การก่ อการร้า ย การยึ ด พาหนะ และ การปล้ น อากาศยาน ( Terrorism,
Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่ อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดิ น ทาง ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า โทรศัพ ท์ ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณ าสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี )

3. ค่าทิ ปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 230 หยวน/ทริป/ท่ าน
(เด็กชําระทิ ปเท่ าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ า ยเพิ่ มจากค่ า ทั ว ร์ 600 หยวน และผู ้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยื่นวีซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่ อ งเที่ ยวเข้า ประเทศจีน ท่ า นละ 1,000 บาท ใช้ เ พี ยงสํา เนาหนังสื อ เดิ นทาง
(สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่ านั้น) หรื อ ค่ า วี ซ่ า จีนท่ อ งเที่ ยว
แบบเดี่ยว (4วันทําการ) ท่ านละ 1,500 บาท (สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิ กเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถู กยกเลิ กทันที ไม่ส ามารถนํ า ไปใ ช้ก ับการเดิ น ทางครั้ง อื่ น ๆได้ รวมทั้ ง ไม่
สามารถคืนเงิ นค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้ น ทางที่ บิน ลงปั ก กิ่ ง / ปั ก กิ่ ง +เซี่ ย งไฮ้ (เที่ ย ว 2
เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่ านั้น
 ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิ กวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทําให้ไ ม่ ส ามารถยื่ น วี ซ่ า กรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่ านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทํา วี ซ่ า เดี่ ย วยื่ น ปกติ 4 วัน ทํ า การ
ท่ านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทําการ ท่ านละ 2,550 บาท (อัต ราดัง กล่ า วข้า งต้น สํ า หรับผู ้ถื อ
หนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
 สําหรับผูท้ ี่ เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟ กานิ ส ถาน 3.ปากี ส ถาน 4.อุ ซ
เบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิ สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุ ดี อาระเบี ย
12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิ เบีย 17.ซูดาน 18.แอลจี เ รี ย 19.ไนจี เ รี ย 20.ตุ ร กี
21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทําวีซ่าเดี่ยวเท่ านั้น )
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่งและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณี เป็ นราคาโปรโมชั ่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ ทําการจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาํ ระเงิ น หรือ ชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ ง กรณีเช็คของท่ านถู กปฏิ เ สธการจ่ า ยเงิ น ไม่ ว่ า
กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่ านสละสิ ทธิ์ )
หมายเหตุ หากชําระเงิ นในแต่ละส่ วนแล้ว กรุณาส่ งสําเนาการโอนเงิ น ให้เจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่ งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
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การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผ ลทํา ให้ค นเดิ น ทาง
ไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่ องจากเกิด ความเสี ย หายต่ อทางบริ ษั ท และผู ้
เดินทางอื่นที่ เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่ เกิดจากการยกเลิ กของท่ าน
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ ง จะต้องมี ใ บรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษั ท ฯ จะ
พิจารณาเลื่ อนการเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่ส ามารถเรี ย กคื น ได้
เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่ สถานทู ตฯ เรียกเก็บ และค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กิ ด ขึ้ นตาม
จริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบิ น มี ก ารการัน
ตีมดั จําที่ นงั ่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่ พกั รวมถึ งเที่ ยวบินพิ เ ศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่ มี ก ารคื น
เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื อ งทั้ งกรุ งเทพฯ และในต่ า งประเทศ ปฏิ เ สธมิ ใ ห้เ ดิ น ทางออก หรื อ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อ ไม่ เ ดิ น ทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไ ม่ เ กิ น 100 มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อ
ชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เ รย์ อนุ ญ าตให้ถื อได้ท่ า นละ 1 ใบเท่ า นั้ น ถ้ า สิ่ ง ของ
ดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ ภั ณ ฑ์มากกว่ า ที่ ก ํา หนดจะต้องใส่ ก ระเป๋าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้า หน้ า ที่ โ หลดใต้ท้ อง
เครื่องบินเท่ านั้น
 สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ ก ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่ านั้น
 ห้ามนําแบตเตอรี่สํารองใส่ กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุ กกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่ มีอายุเหลื อมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่ านั้น ลู กค้าไม่ตอ้ งส่ งเล่ มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้สําเนาหนังสื อเดินทาง และรูปถ่ าย 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป
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ตัวอย่างการถ่ ายรูปหน้าพาสปอร์ต กรณียื่นวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยว

ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือ เดินทางไทย (กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่ มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนั งสื อ เดิ น ทางต้อ งไม่ มี ก าร
ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ
ท่านได้)
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้า และใบหู ท้ ั ง
สองข้า งชั ด เจน และห้า มสวมเสื้ อ สี ข าว เช่ น เสื้ อยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด ข้า ราชการ ไม่ ส วม
เครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอ ายุ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อน 2 ใบ และต้อ งไม่ ใ ช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ านเอง)
5. กรณี เด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณี เด็กอายุตาํ ่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณี เด็กอายุตาํ ่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ ยนชื่อ
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5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่ อแม่ ไปทําที่ เขตหรืออําเภอเท่ านั้น
6. กรณี หนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่ านั้น ! ! ต่ออายุการทํ างานแล้วไม่ต าํ ่ กว่ า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทํ างาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุ บนั ขั้นตํา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบี ยนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติ ก ารทํ า งาน
ในประเทศไทยเท่ านั้น หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจี น
ด้วยตนเอง
 กรณีหนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่ มเหลื อง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจี น ด้ว ยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่ สถานทู ตจีน
 สําหรับผูท้ ี่ ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรื อ Re-Entry ด้ว ยตนเองเท่ า นั้ น
ก่อนการส่ งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่ วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณ าเตรี ย มเอกสารพร้อมส่ ง ให้บริ ษั ท
ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทู ตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ย กขอเอกสารเพิ่ มเติ ม
หรือเปลี่ ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทู ต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่ วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณี ที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริกนั
ท่ านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณี ดังต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ ายที่ ดูเป็ นหญิ ง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ ายเก่า ที่ ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ ายที่ มีวิวด้านหลัง ที่ ถ่ายเล่ น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่ อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ ายที่ เป็ นกระดาษถ่ ายสติคเกอร์ หรือรูปที่ พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่ว งหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม การขอวีซ่า เข้าจี น กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสารที่ ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุ รายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................................SURNAME.........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.....................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
.........................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.........................................มือถือ.........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
.........................................................................................................................................................................................
........................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )......................................................................................
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ) ................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทร.................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME..............................................................................SURNAME................................................................................
RELATION........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.............................................................................SURNAME................................................................................
RELATION.......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทาํ งาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ในการ
ขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็ บ เอกสารเพิ่ ม เติ ม อาจทําให้ท่ านเกิ ด ความไม่ ส ะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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