ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1.
เมนูพเิ ศษ.... (1) เป็ดปักกิ่ง
2.
เมนูพเิ ศษ.... (2) สุกี้มองโกเลีย
3.
เมนูพเิ ศษ.... (3) เสี่ยวหลงเป่า
4.
บริการน้ําดื่มวันละขวด
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุป๊ ทัวร์ที่ด่านไหหลํา เอกสารที่ใช้ คือ สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมยืน่ วีซา่ จีนแบบกรุ๊ป เก็บเพิ่มท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต
ราคาเด็กต่ํากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ข้างต้น 2,000 บาท
คําแนะนํา รายการนีเ้ ป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
กําหนดการเดินทาง วันที่ 14-19 มี.ค. / 28มี.ค.-2เม.ย. // 16-21 พ.ค. 60
9-14 พ.ค. 60

ราคา 18,900.ราคา 19,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่ํา
1
2
3
4
5
6

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ปักกิ่ง-ถนนหวังฝู่จิ่ง
ปั่งกิ่ง-กายกรรมปั่งกิ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า-พระราชวังกู้กง-จัตุรัสเทียนอัน
เหมิน
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหนวกวนร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกี่ฬารังนกและสระว่ายน้ํา
ร้านฝี่เซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-รั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้ร้านใบชา
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว้ทานถนนนานกิง-ร้านบัวหิมะ-ล่องเรือ
เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพ

วันแรก
08.00 น.
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SHANGHAI HOLIDAYINN
EXPRESS HOTEL
SHANGHAI HOLIDAYINN
O
EXPRESS HOTEL

กรุงเทพฯ - ปั่งกิ่ง - ถนนหวังฝู่จิ่ง
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู้
3บริเวณISLAND-D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
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10.10 น.
15.50 น.

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG614
เดินทางถึง เมืองปักกิ่ง มืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปกั กิ่งเคยเป็นเมืองสําคัญทาง
การค้าของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาลผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ย่านแหล่งช้อปปิ้ง ถนนหวังฟูจิ่ง เป็นศูนย์กลางการค้าและการช้
อปปิ้งของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน เป็นอย่างมากที่สุดของในเมืองปักกิ่ง อิสระให้
ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหาร ค่ํา ณ ภัตตาคาร
EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปักกิ่ง
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกูก้ ง-ร้านนวดฝ่าเท้า-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปั่งกิ่ง
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ....เสี่ยวหลงเป่า
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียน
อันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากร
ได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทาง
ทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส
อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารปฏิ วั ติ แ ห่ ง ชาติ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ช าติ จี น ทางฝั่ ง ตะวั น ออก
นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรําลึกท่านประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือ
เฉียนเหมิน
นําท่านชม พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่ง
เล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิใน
ราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวัง
เก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อใน
ภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่ง
แปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติใน
การสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึง
ต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ําเข้าไปได้ในสถานที่นั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่ํา

ที่พัก
วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

นําท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า ชมวิธีการนวดเท้า พร้อมให้ทา่ นได้แช่เท้าและนวดเท้า เพื่อผ่อน
คลาย รวมถึงฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี และรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 273
เฮกตาร์ เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา
ในระยะย่างเข้าฤดูถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปี พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระ
ราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยน
ตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น
จากนั้นอาหารค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ...เมนูพิเศษ....เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว
นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นกายกรรมที่นักแสดงได้โชว์ความสามารถหลายๆ ด้าน
เช่นโชว์หมุนจาน, โชว์ควงของ,รถมอเตอร์ไซต์ไต่ถัง เป็นต้น
EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านไข่มุก-ผ่านชมสนามกีฬ่ ารังนกและสระว่าย
น้าํ
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ท่านเข้าชม พระราชวังฤดูรอ้ น อวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่ง เดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัย
กุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้บูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่
เห็นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก ทั้งยังเป็นสถานที่ว่าราชการ
ของพระนางด้วย ภายในพระราชวังประกอบด้วย ตําหนักเลอโช่วถัง สถานที่ประทับของ
พระนางฉือซีไทเฮา ตําหนักเริ่นโช่วเตี้ยน สถานที่ว่าราชการของพระนางฉือซีไทเฮา ภูเขา
ว่านโส้วซาน ทะเลสาบคุนหมิง เก๋งพระหอม ตําหนักเรียงเมฆ เต๋อเหอหยวน ฉางหลาน
(ระเบียงยาวลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิงตกแต่งด้วยภาพวาดต่างๆ) และตําหนัก
ต่างๆ อีกมากมาย”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวนหนึง่ ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
กิโลเมตร ใช้แรงงาน 300,000 คน ใช้เวลาสร้างนานนับ 10 ปี
จากนั้นนําท่าน ผ่านชมสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของ
โลก มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ซึ่งภายในยังมี สระว่ายน้ําแห่งชาติ โดยมี
รูปลักษณ์เหนือจินตนาการคล้าย " ก้อนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ " ซึ่ง PTW and
Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก เมนูพิเศษ....สุกี้มองโกเลีย
EIJING YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ปักกิง่
ร้านฝี่เซี๊ยะ-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-รั่งรถไฟความเร็วสูงไปเซี่ยงไฮ้-ร้านใบชา
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านแวะ ร้านผีเซี๊ยะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซียเพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูกอาทิเช่นผ้าไหมถุง
เท้ารองเท้านาฬิกา เป็นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เซี่ยงไฮ้(ใช
เวลาเดินทางประมาณ 5) ชั่วโมง) เป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่มี
ความยาวทั้งหมด 1,318 กิโลเมตร และวิ่งผ่านปักกิ่งเทียนจิน เหอเป่ยซานตง อันฮุย
เจียงซูและเซี่ยงไฮ้ทั้งหมด 7 เมืองใหญ่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
(กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เซีย่ งไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไหว้ทาน-ถนนนานกิง-ร้านบัวหิมะ
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน
และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตําบลน้ําแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่
มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตําบลน้ําของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ําแยงซีเกียงจนถึง
ปัจจุบันนี้ ท่านจะได้ล่องเรือชมตลาดน้ําจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของ
ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย นําท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ําหวงผู่ลงไป 50 เมตรภายใน
อุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เ ป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่น ใจ จากนั้น สู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า
“พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมนานาชาติ”ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการเงินการธนาคารที่สําคัญแห่งหนึ่งของเซี่ ยงไฮ้ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวม
ศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธิคบารอครวมทั้งการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐเช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ
สํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติเป็นต้น
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ร้านนวดฝ่าเท้า และยาบัวหิมะ พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือ
ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแกน้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียงและ
ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หมายเหตุ ขอความร่วมมือลูกค้า กรุณาแช่เท้า
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และนวดฝ่าเท้าทุกท่าน (หากท่านใดมีความประสงค์จะไม่แช่เท้าและนวดฝ่าเท้า ...กรุณาจ่ายเพิ่มท่าน
ละ 300 หยวน
นําท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย
หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย
อยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
ที่พัก
SHANGHAI HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีห่ ก
เซีย่ งไฮ้-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
0815 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินTHAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG663
12.10 น.
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
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คําแนะนํา รายการนีเ้ ป็นรายการที่เหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป / ราคาเด็กสูงกว่าราคาผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ํากว่า เด็กอายุต่ํากว่า
เด็กไม่มีเตียงพัก
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่พักห้อง 12 ปี พักกับ
12 ปี พักกับ
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
งดแถมกระเป๋า
ละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
มีเตียงเสริม
ไม่มีเตียงเสริม
14-19 มี.ค. / 28มี.ค.-2เม.ย. 60
18,900.23,900
23,90023,9009-14 พ.ค. 60
19,900.24,90024,90024,90016-21 พ.ค.60
18,900.23,900
23,90023,900หมายเหตุ : ราคานี้สาํ หรับท่านที่ 18 ปีขึ้นไป ถ้าต่ํากว่า 18 ปี โปรดชําระเพิ่มท่านละ 5000 บาท.
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 180 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,900.4,900.4,900-

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เยื่อไผ่, สินค้าพื้นเมือง, ร้านผ้าไหม ซึง่ จําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น
** เมื่อท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านทําความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
ที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยินยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ กําหนด**
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดิน
ทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ)หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มอี ายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. อัตรานีส้ ําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
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4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7 .ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบวีซ่ากรุ๊ป
**เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้ง
อื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี กรณีเก็บค่าวีซ่าจีนท่านละ 1,000 บาท / กรณี
ต้องการยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว สําหรับคนไทยเก็บค่าวีซา 1500 บาท //สําหรับต่างชาติเก็บเพิ่ม 1600 บาท //ยกเว้นพาส
อเมริกา เก็บ 5,060 บาท**
ดังนั้น กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริป
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวน
เงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และ
ห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถอื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบัตร และสูตบิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานทีท่ ํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านทําธุรกิจอะไร)
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
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12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้า และใบหูทั้งสอง ข้างชัดเจน
และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีม่ ีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายทีเ่ ป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
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เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

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
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ บริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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