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ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ-ฉางซา(WE616 : 14.30-18.45)

เช้า

เที่ยง

X

X

พักที่

คํา่

XIANG RONG HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

ฉางซา-ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่องเรือลํานํ้าถัวเจียง
-สะพานสายรุง้
ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและ
3 รถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุม้ รองเท้า)ถํ้าประตูสวรรค์

TIAN DUJIACUN HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

4 อุทยานจางเจียเจี้ ย(ขึ้ นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง
5 ถนนคนเดินซีป้ เู จีย-จิตรกรรมภาพวาดทรายสะพานแก้วจางเจียเจี้ ย-ฉางเต๋อ
6 ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม(รวมรถราง)-ถนนคนเดินฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 19.50-22.45)

JINHUA HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

2

JINHUA HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

ZEYUN HOTEL
5 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ :

 ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,500 บาท

 ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
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กําหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562

ราคา 26,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
11.30 น.
14.30 น.
18.45 น.
คํา่
พักที่
วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

คํา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า

กรุงเทพฯ-ฉางซา
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู
3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองฉางซา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ นทางถึ ง สนามบินหวงฮัว นครฉางซา ประเทศจีน ผ่ านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (1)
XIANG RONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฉางซา-ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่องเรือลํานํ้าถัวเจียง-สะพานสายรุง้
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั ่วโมง) เมืองที่ขึ้นอยู่กบั เขตปกครอง
ตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นํ า ท่ า นชม เมื องโบราณฟ่ งหวง เป็ นเมื อ งแห่ ง การ
ท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ําถัว สร้างในราชวงศ์ถงั
จุดเด่นคือ กําแพงโบราณ นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมา
จากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง นําท่าน ล่องเรือ
ลํานํ้าถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั ่งแม่น้ําที่มีลกั ษณะ
การก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและ
ชิง จากนั้นนําท่านชม สะพานสายรุง้ สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลอง
ในเวนิ ส เป็ นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็ นมาหลายร้อยปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้น ท่านจะ
ได้เห็นจุดเด่นของฟ่ งหวง คือ บ้านที่ยกพื้ นสูงเรียงราย เป็ นทัศนี ยภาพที่สวยงามและเป็ นที่นิยม
ชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
(หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถ ล่องเรือลํานํ้าถัวเจียได้ อันเนื่องมาจากการเปิ ด-ปิ ด ฝาย
ทดนํ้า จึงทําให้ไม่มีน้ าํ เพียงพอสําหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติทางบริษัทฯไม่มี
การคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (4)
TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก
(รวมผ้าหุม้ รองเท้า)-ถํ้าประตูสวรรค์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
4 ชั ่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนื อ
ของมณฑลหูห นาน เป็ นอุ ท ยานแห่งชาติ แ ห่งแรกของจี น
และได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.
1992
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เที่ยง
บ่าย

คํา่
พักที่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่
พักที่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด
นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน โดยกระเช้า เป็ นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก นําท่าน
ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุม้ รองเท้า) มีระยะทาง 60 เมตร ถือ
เป็ นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อนั งดงามบนเขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนํา
ท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถํ้าประตูสวรรค์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปชมความงาม ซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขบั
เครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาแห่งนี้ มาแล้วสมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางลงจากเขาด้วย รถ
อุทยาน (หมายเหตุ : อาจจะเปลี่ยนแปลง เป็ นนั ่งรถอุทยาน + ขึ้ นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า
เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ ตอ้ งรอคิวนานหรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ด การเที่ยว
ต้องเป็ นขึ้ น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่าง
หนึ่ ง //และในส่ วนการนั ่งรถของอุท ยานขึ้ นไปบนถํ้าประตูส วรรค์ หากรถของอุทยานไม่
สามารถขึ้ นไปที่ ถ้ าํ ประตูส วรรค์ได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คื น เงิ น และไม่ จัดโปรแกรมอื่น มา
ทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอ
สงวนสิทธิ์ยดึ ตามประกาศอุทยานเป็ นสําคัญ โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (7)
JINHUA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• โชว์นางจิ้ งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้ มไปกับการ
แสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้ งจอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รกั
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชําระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น **
อุทยานจางเจียเจี้ ย(ขึ้ นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งสวนจอมพลเฮ่อหลง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นําท่านขึ้ น เขาเทียนจื่อซาน(เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ ย ลิฟท์แก้วไป่ หลง
ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชี ยสูง 326 เมตร จากนั้ นนํ า
ท่าน สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทศั นี ยภาพสวยงามราย
ล้อ มด้ว ยหมู่ขุ นเขา ซึ่ ง ภาพยนตร์ฮ อลลี วูด้ ชื่ อ ดัง เรื่ อ ง
อวตาร”ได้นําวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็ นฉากในการ
ถ่ายทํา ท่ านจะได้เพลิดเพลิ นกับทิ วทัศน์ อันสวยงามที่
แสนประทับใจมิรูล้ ืมและยากที่ จ ะหาคํามาบรรยายได้
จากนั้ น นํ า ท่ า นชม สวนจอมพลเฮ่ อ หลง ได้รับ การ
จัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิ สต์ ซึ่งเป็ นชาว
สี่เจียและมีถิ่นกําเนิ ดอยู่ในบริเวณนี้ (หมายเหตุ : ขึ้ น-ลงเขาด้วยลิฟท์ และ กระเช้า อย่างละ
1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ทอ้ งถิ่นจะแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่กระเช้าหรือลิฟท์ปิด
ซ่อมบํารุงทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! อาหารไทย
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• ล่องเรือชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู ซึ่งเป็ นทะเลสาบบนเขาสูงที่หาได้ยาก รายล้อมด้วยยอดเขา
และพรรณไม้นานาชนิ ด ยากที่จะแยกได้วา่ นํ้าอยูใ่ นภูเขาหรือภูเขากันแน่
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่และชําระเงินกับไกด์ทอ้ งถิ่น **
บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10)
JINHUA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่หา้
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คํา่
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เช้า

เที่ยง
บ่าย

ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ ย-ฉางเต๋อ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)
นําท่านสู่ ถนนคนเดินซีป้ ูเจีย เป็ นถนนคนเดินที่ สร้างใหม่ได้ไม่นาน อีกทั้งเป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ้ งของ
นั ก ท่ องเที่ ย วที่ มาจางเจี ย เจี้ ย บรรยากาศที่ นี่ออกแบบให้เป็ นบ้านเรื อนโบราณสมัย ราชวงศ์ชิ ง
จากนั้นนําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผู ้
ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมที่รงั สรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รบั รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี
จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! เมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
นําท่านพิสูจน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ ย ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับ
คนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้ มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร
เชื่อมสองหน้าผา ** หมายเหตุ หากสะพานแก้วปิ ด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
จากนั้ นนํ าท่านเดิ นทางสู่ ฉางเต๋อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) ซึ่ งตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันตกเฉี ย งเหนื อของมณฑลหูห นาน เป็ นแหล่งถลุ งเหมืองแร่ที่ สําคัญ และมีผลิ ตผลทาง
การเกษตรที่มีชื่อของประเทศจีน

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (13)
ZEYUN HOTEL 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ฉางเต๋อ-ฉางซา-เกาะส้ม(รวมรถราง)-ถนนคนเดิน-ฉางซา-กรุงเทพฯ า-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) จากนั้นนําท่านชม เกาะ
ส้ม (รวมรถราง)สวนสาธารณะกลางแม่น้ําใจกลางนครฉางซา นําท่านนัง่ รถแบต ตารี่ชมวิว ชม
หินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุง สมัยเมื่ออายุ 35 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลือกซื้ อสินค้าหลากหลาย
สําหรับเป็ นของฝาก ของระลึกแก่คนที่รกั ทางบ้าน
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คํา่
19.50 น.
22.45 น.

อาหารคํา่ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง
สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ สนามบินหวงฮัว นครฉางซา
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตํา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้
คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุป๊ มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
 โรงแรมที่ พัก และโปรแกรมท่องเที่ ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คํานํ าหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รบั ทราบ
ก่อนการทําจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
 หลังจากที่ท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
 เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

หน้า 5 จาก 11

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่

กําหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562

(พักห้องละ
2-3 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

26,899 26,899

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่รวมตั ๋ว

4,500

16,899

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 15 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ํามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 05 กันยายน 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชําระเพิ่ม)
7. ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16 –
69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ: กรณีผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้า ท่ านใดสนใจ...ซื้ อประกัน การเดิ น ทางสํา หรับครอบคลุม เรื่ อ งสุ ข ภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บ
เนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อ26การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่องดื่ มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าวี ซ่ากรุ ป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสําเนาหนังสือเดินทาง
(สํา หรับ ผู ถ้ ื อ พาสปอร์ต ไทยและเดิ น ทางไป-กลับ พร้อ มกรุ ๊ป เท่ า นั้ น ) หรื อ ค่ า วี ซ่ า จี น
ท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ท่านละ 1,500 บาท (สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
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หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่า กรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2
เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุ ใดๆทั้งสิ้ น ทํา ให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทํา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน
ทําการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น
สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
 สําหรับผูท้ ี่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิ สถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซ
เบกิ ส ถาน 5.ทาจิ กิ ส ถาน 6.เติ ร์ก เมนิ ส ถาน 7.คาซั ค สถาน 8.อิ รัก 9.อิ ห ร่ า น 10.อี ยิ ป ต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.
ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
เงื่อนไขการสํารองที่นั ่งและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชั ่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาํ การจอง)
 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาํ ระเงิน หรือ ชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
 บริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บค่ าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณี ท่านยกเลิ กการเดิ น ทางและมี ผ ลทําให้คน
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้ น
ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จําที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิ ให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
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ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ ก ใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 กรุ ณาเตรี ย มของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสี ฟัน ยาสีฟั น สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
 ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
 สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้สาํ เนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต กรณียนื่ วีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยว

ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตาํ ่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ
ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
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3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู
ทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่ น เสื้ อยืดสี ขาว ชุ ดนักศึ กษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่ สวม
เครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตากว่
ํ ่ า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตาํ ่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตํา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติ การ
ทํางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนั งสือเดิ นทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรีย มพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่ นวีซ่ า ดังนั้ นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบีย บการยื่ นวีซ่ าใหม่ การเรี ยกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบ
ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส............................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
...................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

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 เพื่อใช้ใน
การขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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