บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง
ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง
5 วัน 4 คืน (XW)
โดยสายการบินนกสกู๊ต

15,900.15,900.15,900.-

กําหนดวันเดินทาง: : วันที่ 10-14 /17-21 /24-28 กุมภาพันธ์ 60
: วันที่ 03-07/10-14 มีนาคม 60
: วันที่ 17-21 มีนาคม 60
โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4

เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ –สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน

✈

(XW880/13.25-18.55)-ผ่านชมและถ่ายรูป Tianjin eye
เทียนสิน-ปั กกิง่ (รถโค๊ช)-หอฟ้ าเทียนถาน-ร ้านบัวหิมะถนนหวังฝู่ จิง่
จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู ้กง-ร ้านใบชา-พระราชวังฤดู
ร ้อน-ร ้านนวดฝ่ าเท ้า
ร ้านผ ้าไหม-กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร ้านหยก-ผ่านชม
สนามกีฬารังนก

ค่ํา

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

✈

โรงแรมที่พัก
Tianjin Holiday inn
Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
Holiday inn express
Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
Holiday inn express
Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
Holiday inn express
Hotel
หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ร ้านไข่มก
ุ -ตลาดรัสเซีย-ปั กกิง่ –เทียนสิน(รถโค๊ช)-วัดเจ ้าแม่
5

ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-สนามบินดอนเมือง
(XW879/20.05-24.00)

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่และคนขับรถท่านละ 100 หยวน
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วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน-ผ่านชมและถ่ายรูป Tianjin eye

ค่ํา
พักที่

้ 3
พร ้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชัน
ประตู 5 แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ ้าหน ้าที่ คอยให ้การต ้อนรับ
และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให ้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยเทีย
่ วบินที่ XW880 
(ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติปินไห่ นครเทียนสินซึง่ จัดเป็ น 1 ใน 4 เมือง
่ งไฮ ้ทีข
ใหญ่เช่นเดียวกับปั กกิง่ ฉงชิง่ และเซีย
่ น
ึ้ ตรงกับรัฐบาลกลางเดิมเป็ นเมืองตาก
อากาศของราชวงศ์ตงั ้ แต่สมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชงิ และเป็ นเมืองท่าสําคัญในการ
ติดต่อกับต่างประเทศปั จจุบันกลายเป็ นเมืองอุตสาหกรรมหนักและเบามีความทันสมัย
และผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกไว ้ได ้อย่างลงตัว นํ าท่านผ่านพิธก
ี าร
ตรวจคนเข ้าเมือง
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านผ่านชม และแวะถ่ายรูป Tianjin eye ชิงช ้าสวรรค์ขนาดใหญ่ทส
ี่ ร ้างไว ้บน
สะพาน Yongle ซึง่ ทอดข ้ามแม่นํ้าสําคัญของเมือง โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร
และมีเส ้นผ่าศูนย์กลาง 110 เมตรถูกสร ้างขึน
้ ในปี 2008 ทีผ
่ ่านมานี้เอง ในตัวเทียนจิน
อายนัน
้ จะมีกระเช ้าอยู่จํานวน 48 ห ้อง (capsules) แต่ละห ้องสามารถบรรจุคนได ้ 8 คน
ซึง่ หากท่านได ้ขึน
้ มาชมวิว ณ กระเช ้าเทียนจินอายแล ้วก็สามารถมองเห็นทิศทางของ
แม่นํ้าสามสายนีไ้ ด ้เต็มตาแบบจุใจไปเลยรอบละ 30 นาที ท่านจะได ้ความรู ้สึกเหมือน
ได ้เทีย
่ วทางฝั่ งยุโรป เนื่องจากเมืองเทียนจินมีสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปตะวันตก จํานวน
มาก โดยเฉพาะในช่วงยามคํา่ คืน วิวว่ งกลางคืนจะสวยงามมากเลยทีเดียว
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Tianjin Holiday inn Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง

เทียนสิน-ปักกิ่ง-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองปักกิ่ง โดยรถโค๊ช เมืองปั กกิง่ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ื่ ย่อว่า จิง ตัง้ อยูท
่ เดิม
ประชาชนจีน มีชอ
่ ภ
ี่ าคตะวันตกเฉียงเหนือของ ทีร่ าบหวาเป่ ย ชือ
คือ จี่ สมัยชุนชิวจ ้านกัว๋ เป็ นเมืองหลวงของแคว ้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็ นเมืองหลวง
้ ยันจิง เป็ นเมืองหลวงของจีนตัง้ แต่สมัยราชวงศ์จน
รอง ชิอ
ิ หยวน หมิง ชิงจนถึง
่ จงตู ต ้าตู เป่ ยผิงและเป่ ยจิง เริม
สาธารณรัฐจีน เคยใช ้ชือ
่ ตัง้ เป็ นเมืองตัง้ แต่ปี 1928
ปั จจุบัน แบ่งเป็ น16เขตและ2อําเภอเป็ นนครทีข
่ น
ึ้ ตรงต่อส่วนกลาง พืน
้ ทีท
่ ั่วนครเป่ ยจิงมี
ถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นครปั กกิง่ เป็ นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
ื่ ดัง
การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็ นเมืองท่องเทีย
่ วทีม
่ ช
ี อ
ทัง้ ในประเทศจีนและในโลก ปั จจุบันปั กกิง่ เป็ นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1
ใน 4 แห่งของจีน ซึง่ มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปั กกิง่ ได ้รับการจัดตัง้ เป็ นเมือง
หลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่
่ มีการเปลีย
20 เมืองปั กกิง่ ได ้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชือ
่ นแปลงจากหน ้ามือเป็ น
หลังมือ ปั จจุบันนี้ปักกิง่ มีถนนทีส
่ ลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมือง
โบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองทีท
่ ันสมัย กลายเป็ นเมืองใหญ่ของโลก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถานตัง้ อยู่ทางทิศใต ้ของกรุงปั กกิง่ มีเนื้อที่ทัง้ หมด 273
เฮกต ้าร์เป็ นสถานซึง่ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชงิ ใช ้เป็ นที่บวงสรวงเทพย
ดาในระยะย่ า งเข ้าฤดูห นาวถึง เดือ นอ ้ายตามจั น ทรคติทุ ก ปี พระจัก รพรรดิจ ะเสด็ จ ไป
ประกอบพระราชพิธบ
ี วงสรวงทีน
่ ั่นเพือ
่ ให ้การเก็บเกีย
่ วได ้ผลอุดมประกอบด ้วยตําหนั กฉี

10.00 น.

13.25 น.
18.55 น.

ค่ํา

กลางวัน
บ่าย
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เทียนสิน

ใช้เวลา
เดินทาง
ประมาณ 2
ชั่วโมง

ค่ํา
พักที่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
พักที่

วันที่สี่
เช้า

เหนียนเตีย
้ นตําหนักหวงฉงอีแ
่ ละลานหยวนชิว เป็ นต ้น จากนัน
้ นํ าท่านชม ยาบัวหิมะที่
สรรพคุ ณ ในการแก ้แผลไฟไหม น
้ ํ้ าร อ
้ นลวกเป็ นที่ พ ิสู จ น์ ส รรพคุ ณ มาแล ้วหลาย ๆ
เหตุการณ์ทเี่ กิดไฟไหม ้แล ้วมีแผลไฟไหม ้ร่างกายสามารถใช ้ยานี้ทาลดอาการพองหรือ
แสบร ้อนได ้ นํ าท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึง่ เป็ นศูนย์กลางสําหรับการช ้อปปิ้ งที่คก
ึ คักมาก
่ ดัง ต่า งๆและร ้านค ้าร ้านอาหาร
ที่สุด ของเมือ งหลวงปั กกิง่ รวมทั ง้ ห ้างสรรพสิน ค ้าชือ
ั ให ้กับผู ้ทีม
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ทีจ
่ ะสร ้างสีสน
่ าจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้
เชิญท่านอิสระช ้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Holiday inn express Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ปักกิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านนวดฝ่าเท้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึง่ เป็ นจัตรุ ส
ั ทีม
่ ข
ี นาดใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก จัตรุ ัส
เทียนอันเหมิน ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงปั กกิง่ ความยาวตัง้ แต่ทศ
ิ เหนือจรดทิศใต ้ 880 เมตร
้ 440,000 ตารางเมตร สามารถจุ
ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน
้ ทีท
่ งั ้ สิน
ประชากรได ้ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบันจัตรุ ัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตรุ ัสใจกลางเมืองที่
ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในโลก ล ้อมรอบด ้วยสถาปั ตยกรรมทีม
่ ค
ี วามสําคัญ ได ้แก่ หอประตูเทียนอัน
เหมินทีต
่ งั ้ อยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตรุ ัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือ
เสาธงกลางจัตรุ ัส อนุสาวรียว์ รี ชนใจกลางจัตรุ ัส มหาศาลาประชาคมด ้านทิศตะวันตก
ของจัตรุ ัส ตลอดจน พิพธิ ภัณฑ์การปฏิวต
ั แ
ิ ห่งชาติและพิพธิ ภัณฑ์ประวัตศ
ิ าสตร์ชาติจน
ี
ทางฝั่ งตะวันออก นอกจากนี้ทางด ้านทิศใต ้ยังมี หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตู
เจิง้ หยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให ้ท่านเดินสู่ พระราชวังกู้กง สร ้างขึน
้ ในสมัย
จักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็ นทัง้ บ ้านและชีวต
ิ ของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิง
้ 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ทม
และชิงรวมทัง้ สิน
ี่ ป
ี ระวัตศ
ิ าสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มี
่ ในภาษาจีนว่า „กู ้กง‟ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชอ
ื่ เรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า „จือ
ชือ
่ จิน
้ เฉิง‟
ซึง่ แปลว่า „พระราชวังต ้องห ้าม‟ เหตุทเี่ รียกพระราชวังต ้องห ้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติ
ในการสร ้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ดงั นัน
้ วังของบุตรแห่งสวรรค์จงึ
ต ้องเป็ น „ทีต
่ ้องห ้าม‟ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงลํ้าเข ้าไปได ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ื่ เสียงเช่นชาแดง ชาผลไม ้
นํ าท่านสู่ ศูนย์ใบชา ชิมชาอวูห
่ ลงของปั กกิง่ และชาทีม
่ ช
ี อ
ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ นํ าท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตัง้ อยู่ในเขตชาน
เมืองด ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปั กกิง่ เป็ นพระราชอุทยานทีม
่ ท
ี ัศนียภาพที่
สวยงามมากแห่งหนึง่ มีเนื้อทีท
่ งั ้ หมด 290เฮกต ้าร์ ประกอบด ้วยเนื้อทีท
่ เี่ ป็ นนํ้ า 3 ส่วน
เนื้อทีท
่ เี่ ป็ นดิน 1 ส่วน ประกอบด ้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ
“คุนหมิงหู”บนเขาว่านโซ่วซานได ้สร ้างวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว ้
หลายรูปหลายแบบตัง้ อยู่ลดหลัน
่ รับกันกับภูมภ
ิ าพ ทีเ่ ชิงเขามีระเบียงทางเดินทีม
่ รี ะยะ
ทางไกลถึง 728เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะ
่ มติดกับฝั่ งทั่วทัง้ อุทยานจัดไว ้ได ้
เล็ก ๆ เกาะหนึง่ มีสะพาน 17 โค ้งอันสวยงามเชือ
สัดส่วนงดงามตระการตาซึง่ แสดงให ้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร ้างอุทยาน
ของจีน จากนัน
้ นํ าท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ฟั งเรือ
่ งราวเกีย
่ วกับการแพทย์โบราณตัง้ แต่
อดีตถึงปั จจุบัน การส่งเสริมการใช ้สมุนไพรจีนทีม
่ ม
ี านานนับพันปี พร ้อมรับฟั งการ
่ วชาญ
วินจ
ิ ฉั ยโรคโดยแพทย์ผู ้เชีย
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือลูกค้า...กรุณาแช่เท้า และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หาก
ท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่านละ 400
หยวน )
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Holiday inn express Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ร้านผ้าไหม-กําแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านหยก-ผ่านชมสนามกีฬารังนก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
้ ผ้าไหมจีน สินค ้า OTOPขึน
่ ของจีน นํ าท่านเดินทางสู่
จากนัน
้ แวะชมและเลือกซือ
้ ชือ
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ปักกิ่ง

กลางวัน

ค่ํา
พักที่

วันที่ห้า

กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็ นกําแพงทีม
่ ป
ี ้ อมคัน
่ เป็ นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณ
่ งเต ้เป็ นครัง้ แรก กําแพงส่วนใหญ่ทป
สร ้างในสมัยพระเจ ้าจิน
๋ ซีฮอ
ี่ รากฏในปั จจุบันสร ้าง
ขึน
้ ในสมัยราชวงศ์หมิง ทัง้ นี้เพือ
่ ป้ องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก
์
หลังจากนัน
้ ยังมีการสร ้างกําแพงต่ออีกหลายครัง้ ด ้วยกันแต่ ภายหลังก็มเี ผ่าเร่ร่อนจาก
มองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ ากําแพงเมืองจีนได ้สําเร็จมีความยาวทัง้
่
หมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด ้วย เชือ
กันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพงเมืองจีนได ้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ื่ เสีย งของประเทศจีน ให ้ท่ า นได ้เลือ กซื้อ
นํ า ท่ านแวะชม หยก ที่ม ีคุณภาพและมีชอ
ื่ เสียง นํ าท่าน ผ่านชมและถ่ายรูป
กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลทีม
่ ช
ี อ
หน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิม ปิ กรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาว
่ ดังของโลก “โคลอส
สวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอยสนามกีฬาชือ
่
่
เซียม” พยายามให ้เอือ
้ อํานวยต่อสิงแวดล ้อม ในสนามจุได ้ 91,000 ทีน
่ ั่ ง ใช ้จัดพิธีเปิ ดปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลักษณะภายนอกคล ้ายกับ ”รัง นก” ที่ม ีโครงตาข่า ย
เหล็ กเหมือ นกิง่ ไม ้เพดานและผนั งอาคารที่ทํ า ด ้วยวัสดุโ ปร่ ง ใส อัฒจั น ทร์ม ีลัก ษณะ
รูป ทรงชามสีแ ดงดูค ล ้ายกับ พระราชวัง ต ้องห ้ามของจีน ซึง่ ให ้กลิน
่ อายงดงามแบบ
ตะวันออก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Holiday inn express Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ปักกิ่ง

ร้านไข่มุก-ตลาดรัสเซีย- เทียนสิน-วัดเจ้าแม่ทบ
ั ทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ-เทียนสินสนามบินดอนเมือง

เช้า

กลางวัน
บ่าย

20.05 น.
24.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
้ ผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ทีม
ื่ เสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก
นํ าท่านแวะเลือกซือ
่ ช
ี อ
ผงไข่มุก เป็ นต ้น จากนัน
้ นํ าท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให ้ท่านได ้ช ้อปปิ้ งของ COPY
้ ผ ้า รองเท ้า และอืน
ยีห
่ ้อดังมากมาย ทัง้ กระเป๋ า เสือ
่ ๆอีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเทียนสิน โดยรถโค๊ชปรับอากาศ ระหว่างทางให ้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย พร ้อมชมวิวสองข ้างทาง นํ าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่ทับทิม นมัสการหม่าโจ ้ว
่ ว่านมัสการหม่าโจ ้วแล ้วจะเดินทางโดย
(เจ ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู ้พิทักษ์นักเดินทาง เชือ
สวัสดิภาพ จากนัน
้ นํ าท่านเทีย
่ วชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ของเมืองเทียนสิน และให ้
้ สินค ้าพืน
ท่านได ้มีเวลาเลือกซือ
้ เมืองต่างๆตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย
่ วบินที่ XW879 
(ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ใช้เวลา
ประมาณ 2
ชั่วโมง

*****************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย
่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
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อัตราค่าบริการ
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่
(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

วันที่ 10-14 /17-21 กุมภาพันธ์ 60

15,900

4,500

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 60

15,900

4,500

วันที่ 03-07/10-14 มีนาคม 60

15,900

4,500

วันที่ 17-21 มีนาคม 60

15,900

4,500

กําหนดการเดินทาง

**หมายเหตุ : ไม่รับจอยแลนด์**

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
ท่านละ 20 หยวน /วัน/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้านนวดฝ่าเท้า,ร้านบัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้าน
หยก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน
ทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึง ตามเวลาที่
ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 400 หยวน
ต่อท่าน ต่อร้าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
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4.3 แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บค ้าใช ้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเทีย
่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มก
ี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเทีย
่ วบินนัน
้ ๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มห
ี ัวหน ้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู ้ใหญ่ 15 ท่านขึน
้ ไปออกเดินทาง (มีหัวหน ้าหัวหน ้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถงึ จํานวนผู ้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
้ ประหยัด
1.ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน
2.ค่าโรงแรมทีพ
่ ักตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห ้อง)
3. ค่าเข ้าชมสถานทีต
่ า่ งๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
4.ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ตามรายการทีร่ ะบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทีย
่ วตามรายการทีร่ ะบุ
6. การยืน
่ ขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนพาสปอร์ตไทย (วีซา่ กรุป
๊ )
**เป็ นวีซา่ กรุ๊ป ต ้องไป-กลับพร ้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนํ าไปใช ้กับการเดินทาง
ครัง้ อืน
่ ๆได ้ / กรณีทล
ี่ ก
ู ค ้ามีวซ
ี า่ จีนอยู่แล ้ว หรือ ยืน
่ เอง หักคืน 1,000 บาท / กรณีต ้องการยืน
่ เป็ นวีซา่ เดีย
่ ว เก็บค่าส่วนต่าง
เพิม
่ ท่านละ 500 บาท ** ดังนัน
้ กรณีลก
ู ค ้ามีวซ
ี า่ แล ้ว กรุณาแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
7. ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ
่ นไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย
้ ประกันเริม
่ ต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีม
่ อ
ี ายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
8.รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํ้ามัน
9.น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม /กระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องจะต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณีทน
ี่ ํ้ าหนักเกินกว่าทีส
่ ายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้ าหนักเกินจะต ้องเสียค่าใช ้จ่าย
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เพิม
่ เติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ , ค่าอาหารทีส
่ งั่ เพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข ้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด ้าว
7.ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 11 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 5 วัน จ่ายทิปไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ต่อคน
หมายเหตุ
ิ ธิท
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้
1. บริษัทฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุสด
ุ วิสย
2. บริษัทฯ ไม่รบ
ั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั แ
ิ ละอืน
่ ๆทีอ
่ ยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรงหรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย,
ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิแ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย
่ วจะสิน
์ ละจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
้
ท่านได ้ชําระไว ้แล ้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน
4. บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห ้ามออกนอกประเทศ หรือ ห ้ามเข ้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข ้อเสนอทีต
่ ้องได ้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได ้สํารองทีน
่ ั่งบนเครือ
่ ง และโรงแรม
ทีพ
่ ักในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร ้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คด
ิ ตามราคาตัว๋ เครือ
่ งบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครือ
่ งบินปรับสูงขึน
้ บริษัทฯ สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตัว๋
เครือ
่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช ้า เปลีย
่ นแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห ้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ
่ ะจัดบริการทัวร์อน
ื่ ทดแทนให ้ แต่
จะไม่คน
ื เงินให ้สําหรับค่าบริการนัน
้ ๆ
ิ ธิใ์ นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิน
้ แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
นามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
้
9. หากไม่สามารถไปเทีย
่ วในสถานทีท
่ รี่ ะบุในโปรแกรมได ้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช ้า และความผิดพลาดจาก
้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย
ทางสายการบิน จะไม่มก
ี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน
่ วสถานทีอ
่ น
ื่ ๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค ้าต ้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีข
่ องบริษัท ฯ ก่อนทุก
้
ครัง้ มิเช่นนัน
้ ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
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เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**
1. หนังสือเดินทางทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก อย่างน ้อย 2หน ้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก

คอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุย รับปริญญา ต้องไม่
สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ต้องเห็นใบหู
4. สําหรับผู ้ทีถ
่ อ
ื หนังสือเดินทางต่างด ้าวจะต ้องทําเรือ
่ งแจ ้งเข ้า-ออกหรือRe-Entryด ้วยตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสาร
ยืน
่ วีซา่
5. สําเนาทะเบียนบ ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู ้เดินทาง
6. เอกสารทีใ่ ห ้กรอกท ้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให ้ครบเพือ
่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตาํ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต ้องแนบสูตบ
ิ ัตรตัวจริง, สําเนาสูตบ
ิ ัตรและสูตบ
ิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได ้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีทเี่ ด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดา มารดา ต ้องแนบหนังสืออนุญาตให ้เดินทาง
ึ ษาสถานทีท
8. ข ้อมูลจริงเกีย
่ วกับสถานทีศ
่ ก
่ ํางานตําแหน่งงานทีอ
่ ยู่ปัจจุบันทีอ
่ ยู่ทท
ี่ ํางานญาติทต
ี่ ด
ิ ต่อได ้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ ้านทีท
่ ํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจ
มีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต ้องจัดเตรียมพร ้อมล่วงหน ้าก่อนยืน
่ วีซา่ ดังนัน
้ กรุณาเตรียมเอกสารพร ้อมส่งให ้บริษัททัวร์ อย่างน ้อย 57 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู ้ทีป
่ ระสงค์จะใช ้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช ้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว ้นการทําวีซา่ ท่านจะต ้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให ้เข ้า-ออกเมืองด ้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว ้นวีซา่ ใน
รายละเอียด / ผู ้ใช ้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต ้องตกค ้างอยู่ประเทศจีนอย่างน ้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให ้ได ้ เฉพาะชาวต่างชาติทท
ี่ ํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านัน
้
- หากไม่ได ้ทํางานในประเทศไทย ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด ้าว(เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต ้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข ้าประเทศจีนด ้วยตนเอง
เนื่องจากผู ้เดินทางจะต ้องไปแสดงตนทีส
่ ถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกน
ั จ่ายเพิม
่ 3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอน
ื่ ๆ จ่ายเพิม
่ 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ทีม
่ อ
ี ายุการใช ้งานไม่ตาํ่ กว่า 6เดือน ต ้องมีหน ้าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข ้า-ออก
อย่างน ้อย2หน ้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์

หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อสีขาว ห้ามใส่ชุดข้าราชการ ชุดนักศึกษา หรือชุดครุย รับ
ปริญญา ต้องไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ต้องเห็นใบหู
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต ้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร ้านทีแ
่ ปล)
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
่ เป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีด
1. ชือ
่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว ้ผมยาว หรือแต่งหน ้าทาปาก
2. นํ ารูปถ่ายเก่า ทีถ
่ ่ายไว ้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. นํ ารูปถ่ายทีม
่ วี วิ ด ้านหลัง ทีถ
่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข ้าง มาตัดใช ้เพือ
่ ยืน
่ ทําวีซา่
4. นํ ารูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปทีพ
่ ริน
้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า



ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน ้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
...............รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
..............................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................
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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
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัย มา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด)
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