>> บินตรง จางเจียเจีย ประหยัดเวลานังรถถึง 8 ชัวโมง<<
ท่องเทียวสบาย#นังรถวีไอพี
ชมความงดงามเมืองโบราณ #เมืองโบราณฟ่ งหวง
ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา#ประตูสวรรค์
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียวกับ 2 สะพาน #สะพานแก้วจางเจียเจีย#สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว
ลิมรสเมนูพิเศษ#ปิ งย่างสไตล์เกาหลี#ซุปเห็ด #หมูแดงกวางเจา #เป็ ดย่าง #เป่ าฮือ
ตารางการเดินทาง
วัน
ที

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ-จางเจียเจีย(CZ606 : 04.20-08.45)ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ ้ายต ้าเฉียวล่องเรือลํานํ าถัวเจียง

JIANG TIAN DUJIACUN
HOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

2

ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช ้าและรถ
อุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ ้าหุ ้มรองเท ้า)-ถําประตูสวรรค์

JINHUAHOTEL
4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

3

จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปเู้ จียร ้านนวดเท ้า-ร ้านยางพารา-สะพานแก ้วจางเจียเจียจางเจียเจีย-กรุงเทพฯ(CZ605 : 22.10-00.30+1)

เช ้า

เทียง

คํา

พักที

หมายเหตุ :
ไม่รวมค่าวีซา่ จีนแบบกรุ๊ปท่านละ1,000 บาทหรือ ค่าวีซา่ จีนแบบเดียว (4 วันทําการ)ท่านละ1,500 บาท
ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท ้องถินและหัวหน ้าทัวร์จํานวน 300 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผู ้ใหญ่)
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กําหนดการเดินทาง
วันที 12-14 พฤษภาคม2562
วันที 26-28 พฤษภาคม 2562
วันที 16-18 มิถุนายน 2562
วันที 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562
วันที07-09 กรกฎาคม 2562
วันที21-23 กรกฎาคม 2562
วันที15-17 กันยายน 2562
วันที13-15 ตุลาคม 2562**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที 10**
วันที27-29 ตุลาคม 2562
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก

ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 15,899.ราคา 16,899.ราคา 15,899.-

กรุงเทพฯ-จางเจียเจีย-ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-สะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียวล่องเรือลํานําถัวเจียง
01.30น.
พร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชัน 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-UสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจ้าหน้าทีคอยอํานวยความสะดวก
ให้กบั ท่าน
04.20น.
เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจียประเทศจีน เทียวบินที CZ606(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
08.45น.
เดินทางถึงสนามบินเหอฮัวเมืองจางเจียเจีย อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนื อของ
มณฑลหูหนาน เป็ นอุ ทยานแห่ง ชาติ แห่ง แรกของจี น และได้รับ การประกาศให้เป็ นมรดกโลก
ธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4ชัวโมง)เมืองทีขึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของ
ชนเผ่าน้อยถูเจีย ตังอยูท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ระหว่างทางนําท่านชมสะพานแขวน
อ่ายจ้ายต้าเฉี ยวนํ าท่านโดยสารลิฟท์ไปยังสะพานเพือให้ท่านได้สมั ผัสความเสียวที บริเวณพืน
กระจกและชมความสวยงามของหน้าผาทีงดงามบริเวณด้านล่างท่านสามารถชมสะพานแขวนข้าม
หุบเขาทีใหญ่ทีสุดในโลกสะพานแห่งนี ตงอยู
ั ท่ างทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานห่างจากเมืองจีโสว่
ประมาณ 20 กิโลเมตรตัวสะพานตังอยู่สูง จากพืนดิน ประมาณ 330 เมตรเปิ ดใช้งานอย่างเป็ น
ทางการเมือวันที 31 มีนาคมค.ศ. 2012 ช่วงทีเป็ นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมี
ความยาว 1,176 เมตรข้ามผ่านหุบเขาทีอยู่ใกล้ๆตําบลอ่ายจ้ายทีมีแม่ นําเต๋อห่างเหอไหลผ่าน
กลางหุบเขานับว่าเป็ นวิวทิวทัศน์อนั แสนงดงามตระการตา
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เทียง
บ่าย
คํา

พักที
วันทีสอง
เช้า

เทียง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด
นําท่านชม เมืองโบราณฟ่ งหวง เป็ นเมืองแห่งการท่องเทียวระดับ5A ตังอยูร่ ิมแม่นําถัวสร้างใน
ราชวงศ์ถัง จุ ด เด่ น คื อ กําแพงโบราณ นอกจากนี ย ัง มี โบราณสถานและโบราณวัต ถุ ทางด้า น
วัฒนธรรมอันลําค่าทีตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านล่องเรือลํานําถัวเจียงชมบ้านเรือนสองฟากฝังแม่นําทีมีลกั ษณะการก่อสร้างแบบจีนโบราณ
สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า
ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวม
ผ้าหุม้ รองเท้า)-ถําประตูสวรรค์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
นําท่านเดินทางสู่ จางเจียเจีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง) อุทยานมรดกโลกตังอยู่ทาง
ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของมณฑลหูหนาน เป็ นอุ ทยานแห่ง ชาติ แ ห่ง แรกของจี น และได้รับ การ
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)เมนูพิเศษ !! หมูแดงกวางเจา
นําท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซานโดยกระเช้า(ใช้เวลาประมาณ40นาที)เป็ นกระเช้าที มี
ความยาวทีสุดในโลกให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดทีสูงเสียดฟ้าและชมเส้นทางขึน
เขาที มี โ ค้ง ถึ ง 99 โค้ง นํ าท่า นท้า ทายความสูง สุ ด หวาดเสีย วกับ ทางเดิ น กระจก(รวมผ้า หุ ม้
รองเท้า) มีระยะทาง 60 เมตรถือเป็ นการท้าทายนักท่องเทียวทีอยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงาม
บนเขาเทียนเหมินซานจากนันนําท่านลงบันไดเลือนสู่ถาประตู
ํ
สวรรค์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปชม
ความงามซึงเคยมีชาวรัสเซียได้ขบั เครืองบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาแห่งนี มาแล้วสมควรแก่เวลา นํา
ท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถอุทยาน
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คํา

**หมายเหตุ
* อาจจะเปลียนแปลงเป็ นนังรถอุทยาน + ขึนบันไดเลือน + ลงกระเช้าเพือความสะดวกแก่
ลูกค้าทีจะไม่ตอ้ งรอคิวนานหรือหากบันไดเลือนประกาศปิ ดการเทียวต้องเป็ นขึน+ลงกระเช้า
ทังนี ทางบริษัทจะเปลียนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ ง //และในส่วนการนัง
รถของอุทยานขึนไปบนถําประตูสวรรค์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึนไปทีถําประตูสวรรค์
ได้ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินและไม่จดั โปรแกรมอืนมาทดแทนให้ทงนี
ั ขนึ อยู่กับสภาวะอากาศ
และการรักษาความปลอดภัย ของนั ก ท่อ งเทียวขอสงวนสิทธิยึ ด ตามประกาศอุ ทยานเป็ น
สําคัญโดยทีไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (5) เมนูพิเศษ !! เมนูปิงย่างสไตล์เกาหลี
ท่านสามารถซือOption เสริมทีน่าสนใจได้ดงั นี..
• โชว์นางจิงจอกขาวการแสดงทีถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่างๆชวนให้เคลิบเคลิมไปกับการ
แสดงเป็ นการแสดงบทเกียวกับความรักของนางพญาจิงจอกขาวทีมีต่อชายผูเ้ ป็ นทีรัก
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ทเจ้
ี าหน้าทีและชําระเงินกับไกดท้องถิน**

พักที
JINHUA HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันทีสาม
จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านนวดเท้า-ร้านยางพาราสะพานแก้วจางเจียเจีย-จางเจียเจีย-กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)
นําท่านสูถ่ นนคนเดินซีปู้เจียเป็ นถนนคนเดินทีสร้างใหม่ได้ไม่นาน อีกทังเป็ นสถานทีช้อปปิ งของ
นัก ท่อ งเที ยวที มาจางเจี ย เจี ย บรรยากาศที นี ออกแบบให้เป็ นบ้านเรือ นโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
จากนันนําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย สถานทีซึงจัดแสดงภาพวาดของหลีจวินเซิง ซึงเป็ นผูท้ ี
ริเริมศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมทีรังสรรค์ขึนมา ล้วนได้รบั รางวัลและการยกย่องมากมายหลายปี
จนเป็ นทีเลืองลือไปทัวโลกจากนันนําท่านเดินทางสู่รา้ นนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึง
เป็ นอี ก วิ ธี หนึ งในการผ่อ นคลายความเครี ย ด ปรับสมดุ ลให้ก ารไหลเวี ย นของโลหิ ต ด้ว ยวิ ธี
ธรรมชาติ จากนั นนํ า ท่ า นเลื อ กซื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ร้า นยางพารา แปรรูป ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากยางพารา
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เทียง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)เมนูพิเศษ !! ซุปเห็ด
นําท่านพิสจู น์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจีย ทียาวและสูงทีสุดในโลกสามารถรองรับคน
ได้ม ากถึง 800 คน อีก ทังสะพานแห่ง นี มี ความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร
เชือมสองหน้าผา

** หมายเหตุ
* หากสะพานแก้วปิ ดไม่สามารถเข้าไปเทียวชมได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการ
ใดๆทังสินโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ท่านสามารถซือOptionเสริมทีน่าสนใจได้ดงั นี..
•เขาเทียนจือซาน(เขาจักรพรรดิ)อยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจียลิฟท์แก้วไป่ หลงลิฟท์แก้วแห่ง
แรกของเอเชียสูง 326 เมตรจากนันนําท่านสะพานใต้ฟ้าอันดับ 1ทีมีทศั นียภาพสวยงามรายล้อม
ด้วยหมู่ขุนเขา ซึงภาพยนตร์ฮอลลีวดู ้ ชือดังเรืองอวตาร”ได้นําวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็ นฉากใน
การถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามทีแสนประทับใจมิรลู ้ ืมและยากทีจะหาคํา
มาบรรยายได้(หมายเหตุ : ขึน-ลงเขาด้วยลิฟท์ ในกรณีทีกระเช้าหรือลิฟท์ปิดซ่อมบํารุงทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการเปลียนแปลงโดยทีไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ทเจ้
ี าหน้าทีและชําระเงินกับไกดท้องถิน**

ท่านสามารถซือOption เสริมทีน่าสนใจได้ดงั นี..
•ล่องเรือชมทะเลสาบเป่ าเฟิ งหูซึงเป็ นทะเลสาบบนเขาสูงทีหาได้ยากรายล้อมด้วยยอดเขาและ
พรรณไม้นานาชนิ ด ยากทีจะแยกได้วา่ นําอยูใ่ นภูเขาหรือภูเขากันแน่
**ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิมเติมได้ทเจ้
ี าหน้าทีและชําระเงินกับไกดท้องถิน**

คํา
22.10น.

บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร(8) เมนูพิเศษ !! เป่ าฮือ
สมควรแก่เวลา นําท่านสูส่ นามบินเหอฮัวเมืองจางเจียเจีย
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)เทียวบินที CZ605
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(บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
00.30+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ ***

ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตํา 2 หน้า หากไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีนักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน
โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า(หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมเพือให้
คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีทีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
 หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริษัทฯเพือเช็คว่า
กรุป๊ มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัง มิฉะนัน
ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน
 โรงแรมทีพัก และโปรแกรมท่องเทียวอาจมีการสลับปรับเปลียนขึนอยู่กับความเหมาะสม และคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ทีทาง บริษัท
ฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเทียวบินรวมถึงกรณีทีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง รวมทังในกรณีทีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ ง
 บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพืนเมืองให้
นักท่องเทียวทัวไปได้รจู ้ กั คือ ร้านนวดเท้า,ร้านยางพาราซึงจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
ซึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซือหรือไม่ซือขึนอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการ
บังคับใดๆ ทังสินและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้า
ชือ เลขทีหนังสือเดินทางและอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีท่านมิได้สง่ หน้าหนังสือเดินทาง
ให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าทีไม่รจู ้ ักกัน กรณีทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดียวเพิมตามราคาทีระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านัน
 ท่านทีมีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางทีระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีให้รบั ทราบ
ก่อนการทําจองทัวร์
 ท่านทีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
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ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 ตัวเครืองบินทีใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกทีนังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ทีนังแบบสุม่ เท่านัน)
 หลังจากทีท่านได้ชาํ ระค่ามัดจําและค่าทัวร์สว่ นทีเหลือเรียบร้อยแล้วนัน
3 วัน ก่อนเดินทาง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพือเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผเู้ ดินทางอีกครัง
 เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที12-14พฤษภาคม2562
วันที26-28พฤษภาคม2562
วันที16-18มิถุนายน2562
วันที30มิถุนายน-02กรกฎาคม2562
วันที07-09กรกฎาคม2562
วันที21-23กรกฎาคม2562
วันที15-17กันยายน2562

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดียว
(จ่ายเพิม)

ราคา
ไม่รวมตัว

15,899
15,899
15,899
15,899
15,899
15,899
15,899

15,899
15,899
15,899
15,899
15,899
15,899
15,899

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

8,899
8,899
8,899
8,899
8,899
8,899
8,899

ผูใ้ หญ่

วันที13-15ตุลาคม2562
16,899
16,899 3,000 9,899
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที10**
วันที27-29 ตุลาคม2562
15,899
15,899 3,000 8,899
อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัวเครืองบินชันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน
2. ทีพักโรงแรม 4 ดาวตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีทีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ทีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 8 มือ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมือใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึงเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที 04 มี.ค. 62 (หากมีการเรียกเก็บเพิมจากสายการบินท่านต้องชําระเพิม)
7. ค่าระวางนําหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครือง 1 ใบ จํากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัมสัมภาระติดตัวขึนเครืองได้1ชิน
ต่อท่านนําหนักต้องไม่เกิน5 กิโลกรัม
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8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิน คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตังแต่ อายุ 16–
69 ปี เท่านัน **
หมายเหตุ: กรณีผเู้ ดิ นทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ ดิ นทาง อายุ 70 ปี ขึนไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สําหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทังสิน **
ลูก ค้า ท่า นใดสนใจ...ซื อ ประกั นการเดิ น ทางสํา หรับครอบคลุ มเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **ทังนีอตั ราเบียประกันเริมต้นที 330 บาท ขึนอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณีทีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชือ, ไวรัส, ไส้เลือน, ไส้ติง, อาการที
เกียวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย,
เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บ
เนื องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืนๆตามเงือนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อิน เตอร์เน็ ต ค่ าซัก รีด มิ นิบาร์ในห้อ ง รวมถึ ง ค่ าอาหารและเครืองดืมที สังเพิมนอกเหนื อ รายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%(กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถินและหัวหน้าทัวร์จาํ นวน300 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชําระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

4. ค่าทําวีซ่าชาวต่างชาติ ซึงไม่ได้รบั การยกเว้นยืนวีซ่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิมจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยืนวีซ่าเอง)

5. ค่า วี ซ่า กรุ๊ปท่องเทียวเข้า ประเทศจีน ท่า นละ 1,000 บาทใช้เพี ยงสํา เนาหนังสื อเดินทาง
(สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน) หรือค่าวีซ่าจีนท่องเทียว
แบบเดียว (4วันทําการ)ท่านละ 1,500 บาท (สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครังอืนๆได้ รวมทังไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบินลงปั กกิง / ปั กกิง+เซียงไฮ้ (เทียว 2
เมือง) ต้องยืนวีซ่าเดียวเท่านัน
 ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุป๊ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทังสิน ทําให้ไม่สามารถยืนวีซ่ากรุป๊ ได้ หรือ
ท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทําวีซ่าเดียวยืนปกติ 4 วัน ทํา
การ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วี ซ่ าด่ ว น 2 วัน ทําการ ท่านละ 2,550 บาท (อัต ราดัง กล่าวข้างต้น
สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
 สําหรับผูท้ ีเคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิ สถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิส
ถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิ สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.
ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย15.ศรีลงั กา16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.
เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตังแต่ปี 2014เป็ นต้นมา ไม่สามารถยืนขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทําวีซ่าเดียวเท่านัน)
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เงือนไขการสํารองทีนังและการชําระค่าบริการ
 กรุณาชําระทังหมด เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน
(ภายใน 48 ชัวโมง หรือ 2 วันนับจากวันทีทําการจอง)
(กรณีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆให้ถือว่าท่านสละสิทธิ)
หมายเหตุหากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสําเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าทีทุกครัง
 รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา

การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึนไป
คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า1-14วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็ บค่ า ใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิ กการเดิ นทางและมี ผลทํา ให้ค น
เดินทางไม่ครบตามจํา นวนทีบริษัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึนไป)เนื องจากเกิ ดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอืนทีเดิน ทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่ างๆทีเกิ ดจากการ
ยกเลิกของท่าน
 กรณีเ จ็บป่ วยจนไม่ สามารถเดิ น ทางได้ซึงจะต้อ งมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ
พิจารณาเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่นค่าตัวเครืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดขึน
ตามจริง ในกรณีทีไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้นกรุป๊ ทีออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จําทีนังกับสายการบินและค่ามัดจําทีพัก รวมถึงเทียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการ
คืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมื องทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใ ห้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศทีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
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 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อ ชิน และรวมกันทุ กชิน ไม่ เกิ น 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุง พลาสติก ใสซึ งมี ซิปล็อ คปิ ดสนิ ท และ
สามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าทีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน
ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้
ท้องเครืองบินเท่านัน
 สิงของทีมีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 กรุ ณาเตรียมของใช่ส่ว นตัว เช่น แปรงสีฟั น ยาสีฟั น สบู่แชมพู ของตัว ส่ว นตัว ไปเอง เนื องจากรัฐบาล
ท้องถินต้องการรักษาสิงแวดล้อมและลดการทิงขยะ จึงไม่มีบริการทีโรงแรม
 ห้ามนําแบตเตอรีสํารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครืองในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืนวีซ่าท่องเทียวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน)
 สําเนาหนังสือเดินทาง ทีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านัน ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทัง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้นเส้นทางทีบินลงเทียนสิน ใช้สาํ เนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ ว จํานวน 2 รูป

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตกรณียืนวีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเทียว

ต้องถ่ายให้ตดิ ทัง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทีท่านมีความประสงค์จะยืนวีซ่าเดียว)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ
ชํารุดใดๆ ทังสิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศ
ของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว พืนหลังสีขาวเท่านัน ยิมห้ามเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้าและใบหู
ทังสองข้างชัด เจน และห้ามสวมเสือสีขาว เช่ น เสือ ยืด สีขาว ชุดนั กศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่ สวม
เครืองประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่
สติกเกอร์ หรือรูปพรินจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารทีให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 18 ปี เดินทางใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทังนี กรณีเด็กอายุตากว่
ํ า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชือไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลียนชือ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําทีเขตหรืออําเภอเท่านัน
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิมเติม จากข้อ 1-3 ดังนี
6.1 ใบอนุ ญาติการทํางานตัวจริงเท่านัน ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตากว่
ํ า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขันตํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทํางานในประเทศไทยเท่านัน หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดิ นทางต่างด้าว (เล่มเหลือ ง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดําเนิ นการขอวี ซ่าเข้าประเทศจี นด้ว ย
ตนเอง เนื องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
 สําหรับผูท้ ีถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน
ก่อนการส่งเอกสารยืนวีซ่า
 เอกสารทุก อย่างต้องจัด เตรียมพร้อมล่ว งหน้าก่ อนยืนวีซ่ า ดังนั นกรุณาเตรีย มเอกสารพร้อมส่ง ให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
11 | 12CN1443 CSDYGCZ08_MAY-OCT19_บินตรง..จางเจียเจีย ขนมจีบสาหร่าย เทียว 2 สะพาน
เมืองโบราณฟ่ งหวง_3D2N_15899_UP 20-3-19

 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูต จี น อยู่ในระหว่างจัด ระเบีย บการยื นวี ซ่ าใหม่ การเรีย กขอเอกสาร
เพิมเติมหรือเปลียนระเบียบการยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครังบริษัททัวร์ไม่ทราบ
ล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ(ในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีเจ้าหน้าทีฝ่ ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี
 ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง ทีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือยืนทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปทีพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!!!!
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี **

เอกสารทีใช้ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคู่สมรส............................................................................................
ทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ทีอยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
....................................................................................................................................................................................
...................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................
ทีอยู่สถานทีทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถูกต้องทีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือวันที........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมือวันที........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME..................................................
RELATION................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME....................................................SURNAME...................................................
RELATION.............................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทีทํางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือใช้ใน
การขอยืนวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทังนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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