สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า #จัตรุ ส
ั 54
สถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่า #โบสถ์ St. Michae
สมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง #สะพานจ้านเฉียว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างตามตานาน #เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ

#อาหารแปดเซียน #เกี้ ยวชิงเต่า
ตารางการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง-ชิงเต่า
1
(XW886 : 15.25-21.25)
สะพานจ้านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St.
2 Michael (ชมภายนอก) – เผิงไหล – เขตอุทยาน
แปดเซียนข้ามทะเล- เอียนไถ

วันที่

3

เอียนไถ – สวนเอียนไถ - ชมอ่าวพระจันทร์ –
ร้านขนมพื้นเมือง - เวยฝั ง่ – ถนนว่าว

เวยฝั ง่ – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) 4 จัตุรสั 54 – ร้านไข่มกุ – สนามบินดอนเมือง
(XW885 : 22.35-02.25+1)

เช้า

เที่ยง

คา่

พักที่

X

X

X

GLORIA PLAZA HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว
DAYS INN BUSINESS PLACE
BOYUE YANTUI HOTEL หรือ
ระดับเทียบเท่า 4 ดาว
SHIPINGU INTEL JIAOLTU
ZHONG XIN
หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

กาหนดการเดินทาง
วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 Sold Out
วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2562 Sold Out
วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2562 Sold Out
วันที่ 02-05 มิถุนายน 2562 Sold Out
วันที่ 09-12 มิถุนายน 2562 Sold Out
วันที่ 16-19 มิถุนายน 2562 Sold Out
วันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 Sold Out
วันที่ 30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 Sold Out
วันที่ 07-10 กรกฎาคม 2562 Sold Out
วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2562 Sold Out
วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562
วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2562 Sold Out
วันที่ 04-07 สิงหาคม 2562 Sold Out
วันที่ 11-14 สิงหาคม 2562
วันที่ 18-21 สิงหาคม 2562
วันที่ 25-28 สิงหาคม 2562
วันที่ 01-04 กันยายน 2562
วันที่ 08-11 กันยายน 2562
วันที่ 15-18 กันยายน 2562
วันที่ 22-25 กันยายน 2562
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562
วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.14,899.13,899.13,899.13,899.13,899.13,899.16,899.-

หมายเหตุ :
• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิป
เท่าผูใ้ หญ่)

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
12.30 น.
15.25 น.
21.25 น.

พักที่
วันทีส่ อง
เช้า

เที่ยง

สนามบินดอนเมือง – ชิงเต่า
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมื อง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบิน NOK SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW886
(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ าดื่มฟรี แต่มีจาหน่าย)
เดินทางถึง สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง อินเตอร์เนชั ่นแนล แอร์พอร์ต มณฑลซานตง ซึ่งเป็ น
มณฑลชายฝั ่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็ นพื้ นที่ปากแม่น้ าหวงเหอที่ไหลลง
สู่ทะเลป๋อไห่ พื้ นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ ย เหอหนัน อันฮุ ย เจียงซู ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
GLORIA PLAZA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
สะพานจ้ านเฉียว - โบสถ์ St. Emil หรือโบสถ์ St. Michael – เผิงไหล – เขตอุทยานแปด
เซียนข้ามทะเล - เอียนไถ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัว
สะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยืน่ ลงไปในทะเล จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ St. Emil หรือ
โบสถ์ St. Michael (ชมภายนอก) เป็ นอี ก จุ ด ยอดนิ ยมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต ้อ งการชม
สถาปั ตยกรรมสไตล์ยุโรปในเมืองชิงเต่า เป็ น
โบสถ์ค าทอลิ ก ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาว
เยอรมัน มี รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมแบบโกธิ ก
ผสมผสานแบบโรมัน สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี
1934 มีเอกลักษณ์คือ บริเวณอาคารด้านหน้า
มีหอนาฬิกาสูง 56 เมตร 2 หลัง ตั้งอย่างโดด
เด่น โดยจะส่งเสียงสัญญาณในทุ กวันอาทิ ตย์
หรือช่วงเทศกาลสาคัญ ภายในโบสถ์สามารถ
บรรจุคนได้ประมาณ 1,000 คน ตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยตามสไตล์เรเนอซองส์ในอิตาลี
เมื่อทุกสิ่งอย่างถูกผสมผสานกัน จึงทาให้โบสถ์แห่งนี้ งดงามและกลายเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่โร
แมนติกในเมืองชิงเต่า
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ !! อาหารแปดเซียน

บ่าย

คา่
พักที่

วันทีส่ าม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่
พักที่

นาท่านเดินทางไปยัง เผิงไหล ซึ่งเป็ นสถานที่ที่
ได้รบั สมญานามว่า “ดินแดนแห่งสวรรค์บน
ดิน” ตามตานานเล่ากันว่า “เผิงไหล” เคยเป็ น
ที่อยูข่ องแปดเซียนข้ามทะเล จากนั้นนาท่าน
เดิน ทางสู่ เขตอุทยานแปดเซียนข้ามทะเล
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างตามตานาน แปด
เซียนข้ามทะเลได้ถมทะเล 3.3 หมื่นตราง
เมตรในการสร้าง ภายในตกแต่งด้วยสิ่งก่อสร้าง
สไตล์โบราณต่างๆ และมีรูปปั้ นเทวดา ลัทธิเต๋า
กว่า 100 องค์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เอียนไถ ซึ่งตั้งอยูด่ า้ นตะวันออกเฉียงเหนื อของแหลม
ซานตงที่ติดกับทะเลหวงไห่ มีพนที
ื้ ่ติดทะเลยาวถึง 909 ก.ม. ในอดีตเคยเป็ นแหล่งประมงที่
ใหญ่ที่สุด มีทศั นี ยภาพสวยงาม และเป็ นเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์ ปั จจุบนั มีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เปิ ดให้คนต่างชาติจากทัว่ ทุกสารทิศเข้ามาลงทุนทากิจการค้า อีกทั้งยังเป็ นแหล่งโรงงาน
ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น โรงงานผลิตรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โรงงานผลิตบรัน่ ดีหรือ
เหล้าองุ่นที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาแล้ว ฯลฯ จากนั้นนาท่านเยีย่ มชมโรงงานผลิตไวน์จางหวีท่ ี่มี
ชื่อเสียงโด่งดังซึ่งประชาชนทัว่ ประเทศจีนนิ ยมดื่มกัน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3)
DAYS INN BUSINESS PLACE BOYUE YANTUI HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• พิพิธภัณฑ์ชุดกี่เผ้า เป็ นพิพิธภัณฑ์กีเผ้าแห่งเดี่ยวของจีน มีพื้นที่ 3,000 กว่าตารางเมตร
ภายในมีชุดกี้ ่ เผ่ากว่า1,300 ชุด บอกเหล้าประวัฒของชุดกีเผ้า และคนสาคัญต่างๆ ที่ใส่
(ใส่ถ่ายรูปได้)
เอียนไถ – สวนเอียนไถ – ชมอ่าวพระจันทร์ –ร้านขนมพื้ นเมือง - เวยฝั ง่ – ถนนว่าว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ สวนเอียนไถ เป็ นจุดชมวิวระดับ 4A ของจีน ตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของเยียนไถ
มีพื้นที่กว่า 450,000 ตารางเมตร มีลกั ษณะเป็ นภูเขาล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้าน พร้อมชม
วิวทิวทัศน์ ที่แปลกใหม่และงดงาม มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองเยียนไถ จากนั้นนาท่าน ชมอ่าวพระจันทร์ เป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ งของเมืองเยียน
ไถ เป็ นสถานที่ที่มีความโรแมนติก และมีทศั นี ยภาพที่งดงามทั้ง 4 ทิศไม่ซ้า กัน จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ ร้านขนมพื้นเมือง ซึ่งเป็ นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองเยียนไถ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเวยฝั ง่ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือเป็ นเมืองที่ มี
ชื่อเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จดั ขึ้ นในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี
และยังเป็ นหนึ่ งในแหล่งผลิตสินค้าจาพวกสัตว์ปีก ประเภทเลี้ ยงไว้เพื่อกินไข่และเนื้ อที่สาคัญของ
จีนอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนว่าว เป็ นถนนขายของหัตถกรรมพื้ นบ้าน เช่น ว่าว
กระดาษที่ตดั เป็ นรูปต่างๆ ตุ๊กตา เสื้ อ เป็ นต้น
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6)
SHIPINGU INTEL JIAOLTU ZHONG XIN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• หมู่บา้ นศิลปะตระกูลหยาง หรือ หยางเจียปู้ ได้ก่อเกิดฃึ้ นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 9601279) สืบจนถึงปั จจุบนั เป็ นหมู่บา้ นที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทาจากมือ
อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้ นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย
วันที่สี่
เวยฝั ง่ – ชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน) - จัตรุ สั 54 – ร้านไข่มุก - สนามบินดอน
เมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
น าท่ า นเดิ น ทางกลับ สู่ เมื อ งชิ ง เต่า (ใช้เ วลาประมาณ 2.30 ชั ่วโมง) ให้ท่ า นได้สัม ผัส
บรรยากาศทั้ง 2 ข้างทาง จากนั้ น นาท่านชม ถนนแปดสาย หรือ ปาต้ากวน อยู่ในเขตหุย
เฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปั ตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง
เนื่ องจากเคยเป็ นที่ อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ ชิงเต่าถูกยึดเป็ นอาณานิ คม
นอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็ นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รกั หลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย
นาท่านชม จัตุรสั 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิง
เต่า สร้างขึ้ นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจาก
ญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919 จากนั้น
น าท่ า นแวะ ร้า นไข่ มุ ก เลื อ กซื้ อครี ม ไข่ มุ ก
บารุ งผิ ว ที่ ทาจากไข่มุกน้ าจื ดที่ เพาะเลี้ ยงใน
ทะเลสาบ
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (9)
เมนูพิเศษ !! เกี้ ยวชิงเต่า
ท่านสามารถซื้ อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดงั นี้ ..
• พิพิธภัณฑ์ที่ทาการเก่าประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิ กของประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ.
1905 สร้างเสริจในปี 1908 สูง 4ชั้น เป็ นการก่อสร้างสไตล์ปราสาดแบบยุโรป
• โรงงานเบียร์ชิงเต่า เริ่ มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปั จจุบนั รูจ้ กั กรรมวิธีในการกลัน่ เบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธี
การกลัน่ เบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปั จจุบนั "ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่ อ
จาหน่ ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง (ฟรีเบียร์ 1 แก้ว)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบิน
22.35 น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885
(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้ าดื่มฟรี แต่มีจาหน่าย)
02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่า งน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสาหรับประเทศที่ มี วีซ่ า (หากผู ้เ ดิ น ทางทุ ก ท่ านยิน ดี ที่ จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริ มเดิ นทาง หรื อ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุ กครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
• โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนั งสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั คือ ร้านไข่มุก ,ร้านขนมพื้ นเมือง ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย
เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ น เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน/ท่าน/ ร้าน

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่ ท่านมิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• ท่ านที่ มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดิ นทาง เข้า -ออก ได้ตามวันเดิ นทางที่ ระบุ กรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
• ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
• หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
• เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่
(พักห้องละ
2-3 ท่าน)

เด็ก 2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2562 Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2562 Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 02-05 มิถุนายน 2562

Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 09-12 มิถุนายน 2562

Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2562

Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

Sold Out

13,899

13,899

3,500

วันที่ 30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 Sold Out

14,899

14,899

3,500

วันที่ 07-10 กรกฎาคม 2562 Sold Out

14,899

14,899

3,500

วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2562 Sold Out

14,899

14,899

3,500

กาหนดการเดินทาง

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2562

14,899

14,899

3,500

วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2562 Sold Out

14,899

14,899

3,500

วันที่ 04-07 สิงหาคม 2562 Sold Out

14,899

14,899

3,500

วันที่ 11-14 สิงหาคม 2562

14,899

14,899

3,500

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2562

14,899

14,899

3,500

วันที่ 25-28 สิงหาคม 2562

14,899

14,899

3,500

วันที่ 01-04 กันยายน 2562

13,899

13,899

3,500

วันที่ 08-11 กันยายน 2562

13,899

13,899

3,500

วันที่ 15-18 กันยายน 2562

13,899

13,899

3,500

วันที่ 22-25 กันยายน 2562

13,899

13,899

3,500

วันที่ 13-16 ตุลาคม 2562

13,899

13,899

3,500

วันที่ 20-23 ตุลาคม 2562

16,899

16,899

3,500

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 9 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งราคาทัวร์นี้ เป็ น
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งจากัด น้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้ 1 ใบ
จากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. อุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี
เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริม่ ต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 400 หยวน และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวี
ซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
• กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
• กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คน
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

• ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่
เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
• กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไ ม่ เ กิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น

6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผูท้ ี่ ถือหนั งสือเดิ นทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดั งนั้ นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้)
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ยืน่ แบบธรรมดา 4 วันทาการ ท่านละ 5,210 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุม่ ข้อตกลงเชงเก้น 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 สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

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........................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตาแหน่งงาน..........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานทีท่ างาน / สถานศึกษา ปั จจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…………………….……………....
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร............................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
กรณีปัจจุบนั ท่านเกษียณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ ยูส่ ถานที่ทางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

...............................................................................................................................................................................
........................................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี ........................... ถึง วันที.่ ....................เดือน...................ปี .................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี ........................... ถึง วันที.่ ....................เดือน...................ปี .................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์
สาหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สาหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................

2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
3. สามี หรือ ภรรยา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริงเพื่อใช้ใน
การขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

