รายละเอียดการเดินทาง

Shock Price Zhangjiajie
ี (FD)
4 ว ัน 3 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชย







ตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก ้วที
ยาวและสูงทีสุดในโลก
ชมความงามทียิงใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
่ ผ
นังกระเช ้าทียาวทีสุดแห่งหนึงในโลก สูภ
ู าประตูสวรรค์
ชม ถําประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาทีสวยงามของจีน
เมนูพเิ ศษ เป็ดย่างปักกิง บุฟเฟ่ต์ปิงย่างเกาหลี ซุปเห็ ด
บริการนํ าดืมทุกวัน วันละ 1 ขวด

GT-CSX FD16

ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้ เทียง

เย็น

✈

1

ดอนเมือง-ฉางซา

2

ฉางซา-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช ้า+
บันไดเลือน+รถอุทยาน)- ระเบียงแก ้ว(รวมผ ้าหุ ้ม
รองเท ้า)-ถําประตูสวรรค์

🍽 🍽 🍽

3

ศูนย์วจิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดิน
ซีป-ู้ ศูนย์หยก-สะพานแก ้วทียาวทีสุด

🍽 🍽 🍽

5

ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจียฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ ฉางซา-ดอนเมือง

🍽 🍽

โรงแรมทีพ ัก

SHENG XI FANG TING
HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5
ดาว
BEST WESTERN GRAND
HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5
ดาว
BEST WESTERN GRAND
HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5
ดาว

✈

่ จีนแบบกรุป
หมายเหตุ : ย ังไม่รวมค่าธรรมเนียมยืนวีซา
๊ ท่านละ 1,000 บาท **
ราคาเด็กตํากว่า 18 ปี เก็บเพิมจากค่าท ัวร์ 3,000 บาท
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถท่านละ 160 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**

ทีนงบนเครื
ั
อง
แบบ 3-3

ไม่รวมบริการอาหารบน
เครือง

X

GT-CSX FD16

ั
นําหน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง
ดอนเมือง-ฉางซา
15.30 น.
18.20 น.
22.20 น.

ทีพ ัก

คณะพร ้อมกันที ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน 3 ประตูทางเข ้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการ
บิน Air Asia โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให ้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD540
(ไม่รวมอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
ถึง ฉางซา ตั งอยู่ท างตอนใต ้ของแม่นําเซีย ง มีพ นที
ื ประมาณ 12,500 ตารางกิโ ลเมตร แบ่ง เขตการ
ปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อํา เภอ อีก ทั งยังเป็ นเมือ งเอกของมณฑลหู หนาน มีป ระวั ต ศ
ิ าสตร์และ
วัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบน
ั เป็ นศูนย์กลางด ้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่าน
พิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมือง และรับสัมภาระหลังจากนันนํ าท่านเดินทางเข ้าสูโ่ รงแรมทีพัก
โรงแรม SHENG XI FANG TING HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 5 ดาว

ว ันทีสองของการเดินทาง
ฉางซา-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเชา้ +บ ันไดเลือน+รถ อุทยาน)- ระเบียง
แก้ว(รวมผ้าหุม
้ รองเท้า)-ถําประตูสวรรค์
เชา้

กลางว ัน

บ่าย

GT-CSX FD16

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจีย อุทยานมรดกโลกตังอยูท
่ างตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน
เป็ นอุท ยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได ้รั บ การประกาศให ้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติใ นปี ค.ศ.1992
อุทยานจางเจียเจียมีเนือทีกว่า 369 ตารางกิโลเมตร
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...ซุปเห็ด

นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตังอยูม
่ ณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิงซานหรือซง
เหลียวซาน เป็ นประวัตแ
ิ รกของจางเจียเจีย นังกระเช ้าขึน สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึงมีความยาวถึง 7.5
กิโลเมตร ใช ้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช ้าทีทันสมัยทีสุด ชมความมหัศจรรย์หน ้าผา
ลอยฟ้ า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเทียว ชมต ้นไม ้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม ้
ป่ าตามฤดูกาล ท่านจะได ้ชมความงามของภูเขา ภูผา นั บร ้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้ า งามแปลกตา อิสระ
ให ้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา
จากนันนํ าท่านชม ระเบียงแก้ว ซึงเป็ นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยูท
่ ี 60 เมตร ล ้อมรอบผา
สูงชัน ความกว ้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได ้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิว ถือเป็ นการท ้าทาย
นั ก ท่อ งเทียวทีอยากมาสั ม ผั ส ทิว ทั ศ น์อันงดงามบน เขาเทียนเหมิน ซาน มีก ฏอยู่ว่ า ผู ้มาเยือ น สะพาน
กระจก ต ้องสวมผ ้าหุ ้มรองเท ้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด
สะพานกระจก แห่งนี ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทําให ้เราก ้าวขาไม่ออก!!
จากนันนํ าท่านลงบ ันไดเลือนสู่ ถําเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถําประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น 1
ใน 4 ของภูเขาทีสวย สาเหตุทเรี
ี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึนเองโดยธรรมชาติจน
กลายเป็ นถํา ประตูนมี
ี ความสูง 131.5 เมตร ความกว ้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมือท่านมาถึงถําประตู
สวรรค์ท่านจะได ้ขึนขันบันได 999 ขัน สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึงเคยมีชาวรัสเซียได ้ขับ
เครืองบินเล็ กลอดผ่านช่อ งภูเขาประตูสวรรค์มาแล ้วเป็ นสถานทีทีน่าสนใจจากชาวต่างชาติอก
ี แห่งหนึง
สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด ้วยกระเช ้า

**หมายเหตุ กรณีรอคิวขึนกระเช ้านาน หรือรถประจํ าอุทยานหยุดให ้บริการ ณ. ถําประตูสวรรค์**
1. กรณีรอคิวขึนกระเช ้านาน อาจจะมีเปลียนแปลงเป็ นนั งรถอุทยาน + ขึนบันไดเลือน + ลงกระเช ้า เพือ
ความสะดวกรวดเร็วในการท่องเทียวแก่ลก
ู ค ้า ทีจะได ้ไม่ต ้องรอคิวนาน
2. กรณีหากบันไดเลือนประกาศปิ ดเนืองจากปิ ดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศทีหนาวจัด มีหม
ิ ะเกาะพืน
ถนน ทํ าให ้รถอุทยานไม่สามารถเปิ ดให ้บริการได ้ ทังนีเพือความปลอดภัยของลูกค ้า ต ้องเปลียนเป็ นขึน+
ลงกระเช ้าแทน
**ทังนีทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึง //และในส่วนการนั งรถของอุทยานขึนไปบน
ถํ าประตูส วรรค์ หากรถของอุ ท ยานไม่ ส ามารถขึนไปทีถํ าประตูส วรรค์ไ ด ้ ทางบริษั ทฯ จะไม่ ค ืน เงิน และไม่ จั ด
โปรแกรมอืนมาทดแทนให ้ ทังนี ขึนอยูก
่ บ
ั สภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนั กท่องเทียว ขอสงวนสิทธิ
ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสําคัญ โดยทีไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า**

คํา
ทีพ ัก

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...ปิ งย่างเกาหลี
โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 5 ดาว

ว ันทีสามของการเดินทาง
ี ้ -ศู
ศูนย์วจ
ิ ัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซป
ู นย์หยก-สะพานแก้วทียาวทีสุด
เชา้

กลางว ัน
บ่าย

เย็ น
ทีพ ัก

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นสู่ ศูนย์วจ
ิ ย
ั ทางการแพทย์แผนโบราณ ฟั งเรืองราวเกียวกับ การแพทย์โบราณตั งแต่อ ดีต ถึง
ี ้ เจี
ปั จจุบน
ั การส่งเสริมการใช ้สมุนไพรจีนทีจากนันนํ าท่านเทียวชม ถนนซป
ู ย ตังอยูในเขตอุทยานอูห
่ ลิง
หยวนซึงเป็ นแหล่ง สิน ค ้าพืนเมือ ง อิส ระให ้ท่า นได ้เลือ กซือของฝากมีม านานนั บ พั นปี พร ้อมรั บ ฟั งการ
วินจ
ิ ฉั ยโรคโดยแพทย์ผู ้เชียวชาญ
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ...เป็ดย่างปักกิง
นํ า ท่า นชมอัญ มณี ลํ าค่ า หยก เป็ นเครืองประดั บ ทีนิย มกั นอย่า งแพร่ ห ลายเพราะเชือว่า ใส่ แล ้วจะช่ว ย
ื
ป้ องกั นอั น ตรายได ้ ให ้ท่ า นได ้เลือ กซือ กํ า ไรหยก แหวนหยก หรือ ผีเ ซีย ะสั ต ว์ม งคลทีมีช อเสี
ย ง ทีมี
ื
คุณภาพและมีชอเสียงของประเทศจีน จากนั นนํ าท่านพิสจูน์ความกล ้ากับ สะพานแก้วทียาวทีสุดใน
โลก มีความสูงเหนือพืน 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชือมสองหน ้าผา ถือเป็ นการทํ าลายสถิต ิ
สะพานแก ้วทียาวทีสุด เนืองจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก ้วไม่สามารถเข ้าไปเทียวชมได ้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิ ด จึงไม่สามารถ
เข ้าไปเทียวชมได ้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนให ้ท่านไปเทียวถํ ามังกรเหลือง หรือ ล่องเรือ
ทะเลสาบเป่ าเฟิ งหู โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า และไม่มก
ี ารคืนค่าบริการใดๆ ทังสิน**

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร
โรงแรม BEST WESTERN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระด ับ 5 ดาว

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
ิ ลู-่ ฉาง
ภาพวาดทราย-ผลิตภ ัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจีย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซง
ซา-ดอนเมือง
เชา้

GT-CSX FD16

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก
ิ ฮวาเยียน สถานทีซึงจัดแสดงภาพวาดของ หลีจวิน
นํ าท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซง

กลางว ัน
บ่าย

เย็ น
23.25 น.
01.40+1 น.

เซิง ซึงเป็ นผู ้ทีริเริมศิลปะแบบใหม่ทเรี
ี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ทีใช ้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี
เม็ดทราย กิงไม ้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขนมา
ึ
ล ้วนได ้รับรางวัลและการยก
้อน
ิ ค ้าจาก ยางพารา
ย่องมากมายหลายปี ซ
จนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลก จากนันนํ าท่านชมผลิตภัณฑ์สน
อาทิเช่น หมอนยางพารา
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตังอยูท
่ างตอนใต ้ของแม่นําเซียง มีพนที
ื ประมาณ 12,500 ตาราง
กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีกทังยังเป็ นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มี
ประวัตศ
ิ าสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปั จจุบน
ั เป็ นศูนย์กลางด ้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑล
ิ ลู่ ซึงเป็ นแหล่งจํ าหน่ ายสินค ้าหลากหลายชนิด
หูหนาน จากนั นนํ า ท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซ ง
เพือให ้ท่านอิสระเลือกซือสินค ้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็ นของฝากของทีระลึกแก่คนทางบ ้านหรือ
ญาติมต
ิ รสหาย

ร ับประทานอาหารเย็ น ณ ภ ัตตาคาร
่ นามบิน
ได ้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสูส
ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทียวบินที FD541
(ไม่รวมอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....................

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต ้องมีจํานวนผู ้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี
ี จํานวนผู ้โดยสารไม่ถงึ 15 ท่านไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์ไทย
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Shock Price Zhangjiajie

ี
4 ว ัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชย
ผูใ้ หญ่พ ักคู่
1 ห้อง

เด็ กมีเตียง

เด็ กไม่มเี ตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี )

ท่านละ

ผูใ้ หญ่ 3 ท่าน
1 ห้อง ท่านละ

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1
ท่าน ท่านละ

พ ักก ับผูใ้ หญ่ 2ท่าน

INFANT
ท่านละ

จอยแลนด์

ท่านละ

ท่านละ

03-06 พ.ค. 61
05-08 พ.ค. 61

12,999
14,999

12,999
14,999

15,999
17,999

15,999
17,999

6,000
6,000

6,999
8,999

3,900
3,900

10-13
12-15
17-20
19-22
24-27
26-29

พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.
พ.ค.

61
61
61
61
61
61

13,999
11,999
13,999
13,999
13,999
14,999

13,999
11,999
13,999
13,999
13,999
14,999

16,999
14,999
16,999
16,999
16,999
17,999

16,999
14,999
16,999
16,999
16,999
17,999

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

7,999
7,999
7,999
7,999
7,999
8,999

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

02-05
07-10
08-11
14-17
15-18
21-24

มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.
มิ.ย.

61
61
61
61
61
61

11,999
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991

11,999
12,991
12,991
12,991
12,991
12,991

14,999
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991

14,999
15,991
15,991
15,991
15,991
15,991

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

6,999
6,991
6,991
6,991
6,991
6,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

28 มิ.ย.-01 ก.ค.61
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
06-09 ก.ค. 61
13-16 ก.ค. 61
26-29 ก.ค. 61
27-30 ก.ค. 61

12,991
12,991
13,991
13,991
16,991
16,991

12,991
12,991
13,991
13,991
16,991
16,991

15,991
15,991
16,991
16,991
19,991
19,991

15,991
15,991
16,991
16,991
19,991
19,991

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

6,991
6,991
7,991
7,991
10,991
10,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

10-13 ส.ค. 61
23-26 ส.ค. 61
24-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-03 ก.ย. 61
06-09 ก.ย. 61
07-10 ก.ย. 61

16,991
13,991
13,991
13,991
13,991
11,991

16,991
13,991
13,991
13,991
13,991
11,991

19,991
16,991
16,991
16,991
16,991
14,991

19,991
16,991
16,991
16,991
16,991
14,991

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

10,991
7,991
7,991
7,991
7,991
5,991

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

13-16
14-17
20-23
21-24

13,991
13,991
13,991
13,991

13,991
13,991
13,991
13,991

16,991
16,991
16,991
16,991

16,991
16,991
16,991
16,991

6,000
6,000
6,000
6,000

7,991
7,991
7,991
7,991

3,900
3,900
3,900
3,900

กําหนดการเดินทาง

ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.
ก.ย.

61
61
61
61

(เด็กอายุตากว่
ํ
า 18 ปี )

ท่านละ

พ ักเดียวเพิม

ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และไกด์ทอ
้ งถิน***

ท่านละ 160 หยวน/ท่าน/ทริป
่ กรุป
ราคาข้างต้นย ังไม่รวมค่าวีซา
๊
ราคาเด็กตํากว่า 18 ปี เก็บเพิมจากค่าท ัวร์ 3,000 บาท
ิ ธิเฉพาะผูท
ื เดินทางไทยเท่านน
** ราคาท ัวร์ขอสงวนสท
้ ถื
ี อหน ังสอ
ั **
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ข้อควรทราบ : ร ้านทีระบุในโปรแกรมคือร ้านนวดฝ่ าเท ้า+บัวหิมะ,ร ้านชา, ไข่มก
ุ , ร ้านผ ้าไหมและร ้านหยกซงึ
จําเป็ นต ้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด ้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จงึ ต ้องเรียนให ้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าทุก
ึ
้
ื
ื นอยูก
ร ้านจําเป็ นต ้องรบกวนทุกท่านแวะชมซงจะใช
เวลาร
้านละ 60-90 นาที ซอหรื
อไม่ซอขึ
่ ับความพอใจของ
ิ (หากท่านใดอยูใ่ นร ้านไม่ถงึ ตามเวลาทีร ้านกําหนด...และไม่เข ้าร่วม
ลูกค ้าเป็ นหลักไม่มก
ี ารบังคับใดๆ ทังสน
ิ ธิเก็บค่าใชจ่้ ายเพิมท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร ้าน
กิจกรรมทีทางร ้านจัดไว ้ให ้ขอสงวนสท
ประกาศ : ตังแต่วันที 1 เมษายน 2553 เป็ นต ้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหู
หนาน ได ้มีการออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให ้โรงแรม ยกเลิกการให ้บริการ สิงของทีใช ้ครังเดียวแล ้วทิง เช่น
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบนํ า รองเท ้าแตะฯลฯ เพือเป็ นการรณรงค์ชว่ ยลดภาวะโลกร ้อนและรักษา
สิงแวดล ้อม **ดังนันกรุณานํ าสิงของใช ้เหล่านีติดตัวมาด ้วยตัวเอง**
**หากท่านเข ้าพักแล ้วต ้องการใช ้สิงของดังกล่าว ท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายเพิมเองตามราคาทีโรงแรมกําหนดไว ้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว ้ด ้านนอกหรือวางไว ้ในห ้องนํ า แล ้วคิดค่าบริการเมือท่านเช็คเอ ้าท์ )

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.

การเดินทางในแต่ละครังจะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึนไป ถ ้าผู ้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน
การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค ้าใช ้จ่ายทังหมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน ได ้ รวมถึง เทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
Charter Flightจะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงหมดเนื
ั
องจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนันๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)
คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึนไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)
คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อ ัตราบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด
ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง)
ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประก ันการเดินทางสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิมเติมก ับทางบริษ ัทได้ **
- เบียประก ันเริมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 ว ัน]
- เบียประก ันเริมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 ว ัน]

ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[ร ักษาพยาบาล 2 ล้าน, ร ักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอว ัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํามัน
นํ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านัน
ค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึนเครืองได ้ท่านละ 1
ชินนํ าหนักต ้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ าหนั กของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว ้ จะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
ส่วนทีเกินตามทีสายการบินกําหนด

8.
9.

อ ัตราบริการนีไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ าหนั กเกินจะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
เพิมเติม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
ค่าทิปไกด์ท ้องถินและคนขับรถท่านละ 160 หยวน/ท่าน/ทริป
่ เข้าประเทศจีนแบบกรุป
ค่าธรรมเนียมการยืนขอวีซา
๊ 1,000 บาท
่
- วีซา แบบหมู่คณะ สําหรั บ ผู ้ถือ พาสปอร์ต ไทยและต ้องเดิน ทางไป-กลั บ
พร ้อมกรุ๊ปเท่านั น (ใช ้สําเนาหน ้าพาสปอร์ตแบบเต็ ม 2 หน ้ามองเห็นข ้อมูล
ชัดเจน และต ้องส่งเอกสารล่วงหน ้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซา่ กรุ๊ป
ไม่ว่าด ้วยสาเหตุใ ดๆทังสิน ทําให ้ไม่สามารถยืนวีซ่ากรุ๊ป ได ้ทางบริบัทขอ
สงวนสิทธิ เรียกเก็ บ เงินเพิมท่า นละ 500 บาท พร ้อมเอกสารเพิมเติม
เพือทําการยืนคําขอวีซา่ เดียวผ่านศูนย์รับยืน
โปรดทราบ ....ผู ท
้ มี
ี ค วามประสงค์ ยืนคํ า ขอวีซ่าจีน แบบหมู่ค ณะ
(กรุ๊ป) ทีเคยเดินทางไปในประเทศ... ด ังต่อไปนีตงแต่
ั
ปี 2014 เป็น
่ แบบหมูค
ต้นมา ไม่สามารถยืนวีซา
่ ณะ (กรุป
๊ ) ได้ ต้องยืนวีซ่าจีนแบบ
เดียวเท่านน
ั และใชเ้ วลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 ว ันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกส
ิ ถาน 6.
เ ติ ร ์ ก เ ม นิ ส ถ า น 7 . ค า ซั ค ส ถ า น 8 . อิ รั ก 9 . อิ ห ร่ า น 1 0 . อี ย ิ ป ต์ 1 1 .
ซาอุดอ
ี าระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย
17.ซูด าน 18.แอลจีเ รีย 19.ไนจีเ รีย 20.ตุร กี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.
จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณี ท เจ
ี ้าหน า้ ทีดํ า เนิน การออกเอกสารวีซ่ า เรี ย บร อ้ ยแล ้วมีก ารยกเลิก
เดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช ้กับการเดินทางครังอืนๆ
ได ้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได ้ทุกกรณี
ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
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ิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสด
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
บริษัทฯ มีสท
ุ วิสย
บริษัทฯ ไม่รั บผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละอืนๆทีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญ
หาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบต
ั เิ หตุตา่ งๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที
ท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน
ิ ดกฎหมาย หรือ
บริษั ทฯ จะไม่รั บ ผิด ชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อั น เนืองมาจากมีสงผิ
เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนๆ
ื

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

รายการนีเป็ นเพียงข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึง หลังจากได ้สํารองทีนั งบนเครือง และโรงแรม
ทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม
ราคานีคิด ตามราคาตั วเครืองบิน ในปั จ จุ บัน หากราคาตัวเครืองบิน ปรั บ สูง ขึน บริษั ทฯ สงวนสิท ธิทีจะปรั บ ราคาตั ว
เครืองบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกียวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให ้บริการ บริษั ทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อนทดแทน
ื
ให ้ แต่จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนันๆ
ิ ธิในการให ้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเ อกสาร
มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทังนีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให ้ โดยขอสงวน
สิทธิการจัดหานีโดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ ไม่อาจเรีย กร ้องค่าบริการ และเงิน มัด จํ า คืน ไม่ว่ากรณีใ ดๆ ทังสิน และทางบริษัท จะเรีย กเก็ บค่าใช ้จ่า ยที
เกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครัง มิเช่นนันทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

ํ หร ับผูท
่ จีนสา
เอกสารในการยืนวีซา
้ ถื
ี อพาสสปอร์ตไทย
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
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หนั งสือเดินทางทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูร ณ์ไม่
ชํารุด
หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่าง
น ้อย 2หน ้าเต็ม
รูปถ่ายหน ้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
ห า้ มยิมเห็ นฟั น ห า้ มใส่ แ ว่ น ตาดํ า ห า้ มใส่ เ สือขาว ห า้ มใส่ ช ุ ด นั ก เรี ย น
นั ก ศึก ษา หรื อ ชุด ข า้ ราชการ และต ้องไม่ ใ ช่ ส ติก เกอร์ หรื อ รู ป ปรินจาก
คอมพิวเตอร์
สําหรับผู ้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรืองแจ ้งเข ้า-ออกหรือ Re-Entry ด ้วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสาร
ยืนวีซา่
สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง
เอกสารทีให ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเ ด็ กอายุตํ ากว่า 18 ปี บริบูร ณ์ ต ้องแนบสูต บ
ิ ัต รตัว จริง , สํ า เนาสูต บ
ิ ัตรและสูต บ
ิ ัตรของเด็ ก ฉบั บ แปล(โดย
สามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท ี http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเด็
ี กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนังสืออนุญาตให ้เดินทาง
ข ้อมูลจริงเกียวกับสถานทีศึกษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยู่ปัจจุบันทีอยู่ททํ
ี างานญาติทติ
ี ดต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพ ท์บ ้านทีทํางานและของญาติโ ปรดรั บทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได ้ว่า ให ้ข ้อมูลเท็จอาจมีการ
ุ่ ตรวจทุกวัน)
ระงับการออกวีซา่ เล่มทีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สม
เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย
5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิมเติมหรือเปลียน
ระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน ้า
ผู ้ทีประสงค์จ ะใช ้หนั ง สือ เดิน ทางราชการ หรือ ใช ้บั ต ร APEC ในการเดิน ทางและยกเว ้นการทํ าวีซ ่า ท่า นจะต ้อง
รั บ ผิด ชอบในการอนุ ญ าตให ้เข ้า-ออกเมือ งด ้วยตนเอง เนืองจากบริษั ททัว ร์ฯ ไม่ทราบกฎกติก า การยกเว ้นวีซ่า ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต ้องตกค ้างอยูป
่ ระเทศจีนอย่างน ้อย 2 อาทิตย์
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให ้ได ้ เฉพาะชาวต่า งชาติท ทํ
ี างานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาตการทํา งานใน
ประเทศ ไทยเท่านัน
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง

- กรณีหนังสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง เนืองจาก
ผู ้ เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
่ หน ังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีททางบริ
่ ให้ได้
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา
ี
ษ ัทสามารถขอวีซา
1.
หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิม 3,560 บาท
2.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอนๆ
ื จ่ายเพิม 100 บาท
- เอกสารทีต ้องเตรียม
1.
พาสปอร์ต ทีมีอายุการใช ้งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก
อย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
2.
รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน
3.
ใบอนุญาตการทํางาน
4.
หนังสือว่าจ ้างในการทํางาน
5.
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน
6.
กรณีสมรสกับคนไทย ต ้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร ้านทีแปล)
่ ให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีด ังต่อไปนี
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ร ับทําวีซา
1.
ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก
2.
นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3.
นํารูปถ่ายทีมีววิ ด ้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือยืนทําวีซา่
4.
นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปทีปรินจากคอมพิวเตอร์
่ ด่วน ทีต้องจ่ายเพิมให้สถานฑูตจีน เมือท่านส่งหน ังสือเดินทางล่าชา้
อ ัตราค่าวีซา
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช ้จ่ายเพิมท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรงเศสและประเทศยุ
ั
โรปทีเข้ากลุม
่ ข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
์ ลนด์ อิตาลีลท
สาธารณร ัฐเช็ ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรงเศส
ั
เยอรม ัน กรีซ ฮ ังการี ไอซแ
ิ ัวเนียล ัตเวีย
ล ักเซมเบิรก
์ มอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
่ ด่วนได้)
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซา
่ เข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซา
่ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**การขอวีซา

ประกาศ เนืองจากสภาวะนําม ันโลกทีมีการปร ับราคาสูงขึน ทําให้สายการบินอาจมีก ารปร ับราคาภาษี
ึ
ิ ธิเก็บค่าภาษีนาม
นําม ันขึนในอนาคต ซงทางบริ
ษ ัทฯขอสงวนสท
ํ ันเพิมตามความเป็นจริง
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่ เข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลด ังต่อไปนี**
**สถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซา
้ ระกอบการยืนขอวีซา
่ ประเทศจีน
เอกสารทีใชป
**กรุณาระบุรายละเอียดทงหมดให้
ั
ครบถ้วน เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม ้าย
หย่า
ไม่ได ้จดทะเบียน

จดทะเบียน ชือคูส
่ มรส .................................................................................

ทีอยูต
่ ามทะเบียนบ ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ทีอยูป
่ ั จจุบน
ั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ทีอยูส
่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําค ัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถู
ี กต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้อมูลโดยตรงก ับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข ้าประเทศจีนหรือไม่

ไม่เคย

เคยเดินทางเข ้าประเทศจีนแล ้ว

เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...................................
เมือวันที............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที............ เดือน.......................ปี ..................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร ้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME....................................................
RELATION......................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.......................................................

RELATION......................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษท
ั แล้วไม่ครบ ทางบริษ ัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ทา่ นเกิดความไม่
สะดวกภายหล ัง ทงนี
ั เพือประโยชน์ของต ัวท่านเอง จึงขออภ ัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งคร ัด)
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