รหัสทัวร์ : THS3-MU-CN-28DEC16-1JAN17

วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)

X

X

X

2

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 01.55-07.05)
หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่
ยอมไป-องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทะเลใต้







XILAI HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

วัดผู่จ-ี้ เกำะผู่โถวซำน-หังโจว-หมู่บ้านใบชา
ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย







SHUNCHANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว







GREAT TANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว







4

5

ล่องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ)-หังโจว-เซี่ยงไฮ้ ร้ านผ้ าไหม-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-ย่ ำนซินเทียนตี้
หำดไว่ ทำน-ถนนนำนกิง-ลอดอุโมงค์ เลเซอร์
ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-ตลำดก๊อปปี้ เถำเป่ ำเฉิง
ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ
(FM841 : 22.20-01.55+1)
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กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 28 ธันวำคม – 01 มกรำคม 2560
วันแรก
22.30 น.

วันที่สอง
01.55 น.
07.05 น.
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

กรุงเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูม)ิ
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U สำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป-องค์ เจ้ าแม่ กวนอิมทะเลใต้
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ MU548 
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ีเมืองเก่า
กั้นโดยแม่น้ าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรอง
จากหังโจว เป็ นเมืองเล็กที่อยูต่ ิดทะเล เมืองหนิงปอเป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองที่มีท่าเรื อ
ธุรกิจอุตสาหกรรม นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อ ท่ ำเรื อจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรื อสู่ เกำะผู่โถวซำน
(ใช้ เวลำในกำรนั่งเรื อประมำณ 15 นำที) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่ งห่ างจากอ่าวหังโจว
มณฑลเจ๋ อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป เป็ นวัดขนาดเล็กที่ต้ งั อยูบ่ นโขดหิ นริ มทะเล เป็ นที่
ประดิ ษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิ มที่ แกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสี ทอง องค์แรกของเกาะผู่โถวซาน
จากนั้นนาท่านสักการะ องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมทะเลใต้ (หนำนไห่ กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามที่สุดใน
เกาะ สู งถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยูท่ ี่ตาหนักริ มทะเล
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พัก XILAI HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว (พักบนเกำะ 1 คืน)
วัดผู่จ-ี้ เกำะผู่โถวซำน-หังโจว-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผูโ่ ถ่วซาน สร้างใน
สมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทาการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่ งราชวงศ์ชิง
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรื อ เพื่อนัง่ เรื อข้ามฟากกลับมาสู่ ท่ ำเรื อจูเจียเจียน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑล
เจ๋ อเจียง มีความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่ งหนึ่ งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยง
แห่ งหนึ่ งของประเทศจีน ซึ่ งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า
“บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” นาท่านชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่ งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุด
ของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนโบรำณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้
เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้น
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คำ่
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
ล่องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ)-หังโจว-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านผ้ าไหม-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-ย่ ำนซินเทียนตี้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ล่ อง
ทะเลสาบซีหู ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่ ใช้ เรื อเหมา) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้
(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงาม
ตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม
เช่นผ้าห่ ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น นาท่านสู่ ตลำดเฉิ นหวังเมี่ยว เป็ นศูนย์รวมสิ นค้า และอาหาร
พื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปั จจุบนั ได้อย่าง
ลงตัว ซึ่ งเป็ นย่านสิ นค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่ งของนครเซี่ ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่ ำนซินเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้านอาหารและแหล่ง
ความบัน ทึ ก ที่ ค รบครั น ซิ น เที ย นตี้ ถื อ เป็ นปลายทางที่ น่ า สนใจส าหรั บ ผู ้ที่ ต ้อ งการสั ม ผัส
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าในบรรยากาศที่ทนั สมัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6
ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้ อปปิ้ งชื่อดัง เพื่อให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า
200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนื้อ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซา รวมถึงเค็ก
หลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่ องดื่มไม่ อั้น เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้าผลไม้ เบียร์
ท้ องถิน่ ไวน์ แดงท้ องถิน่ และ ไอศกรี ม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของภัตตาคาร โดยทีไ่ ม่ ต้องแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่ วงหน้ า)
พักที่ GREAT TANG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
หำดไว่ ทำน-ถนนนำนกิง-ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-ตลำดก๊อปปี้ เถำเป่ ำเฉิง
ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านสู่ บริ เวณ หำดไว่ ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าหวงผูม่ ีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4
กิโลเมตรเป็ นเขตสถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี แห่ งชาติจีน” ถือ เป็ น
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ ยงไฮ้ จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนำนกิง ศูนย์กลางสาหรับ
การช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของนคร
เชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
นาท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ป
ต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนนวดเท้ ำ เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวด
ขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณ
เป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้านนาท่านช้อปปิ้ ง
จุใจกับ ตลำดก๊อปปี้ เถำเป่ ำเฉิง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ในราคาย่อมเยา ไม่วา่ จะ
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คำ่
22.20 น.
01.55+1 น.

เป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า ให้ ท่ า นเลื อ กช้ อ ปอย่ า งเต็ ม อิ่ ม จากนั้ นน าท่ า นชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ น
เครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากล้ าค่า
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ ะละ 2 ตัว
เหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เทีย่ วบินที่ FM841 
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    
*******************************
ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 15 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ :

ตำมนโยบำยร่ ว มกับกำรท่ องเที่ย วแห่ ง เมื องจีน ทุ ก เมื อ งก ำหนดให้ มี กำรประชำสั มพัน ธ์ สิน ค้ ำ
พื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จัก คือ หมู่บ้ำนใบชำ , ร้ ำนผ้ ำไหม, ร้ ำนนวดฝ่ ำเท้ ำ(บัวหิมะ) ,
ร้ ำ นหยก ซึ่ ง จ ำเป็ นต้ อ งบรรจุ ใ นโปรแกรมทั ว ร์ ด้ ว ย เพรำะมี ผ ลกับ รำคำทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กั บ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดทีต่ ้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีก่ ่ อนทุกครั้ง
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**
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กาหนดการเดินทาง

วันที่ 28 ธันวำคม – 01 มกรำคม 2560

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(ไม่ มีรำคำเด็ก)

27,888 บำท

พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
ท่ านละ

4,500 บำท

รำคำพิเศษ ไม่ มรี ำคำเด็กและไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ มีรำคำเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะ
น้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่ องเทีย่ ว รำคำ 800 บำท (ซึ่งต้ องเดินทำงไปและกลับพร้ อมหมู่คณะเท่ ำนั้น)
 กรณีทไี่ ม่ สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปท่ องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีควำมจำเป็ นต้ องยื่นวีซ่ำเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำกำร) ต้ อง
ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิม่ ท่ ำนละ 700 บำท)
 กรณีที่ท่ำนต้ องกำรให้ ยื่นวีซ่ำเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำกำร) ต้ องชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิม่ ท่ ำนละ 700 บำท)
หมำยเหตุ : ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือพำสปอร์ ตไทยเท่ ำนั้น
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระใบละ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม จานวน 2 ใบ , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมี เอกสาร
รับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่ อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้ อัตรำเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง

รหัสทัวร์ : THS3-MU-CN-28DEC16-1JAN17
กำรประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ ำ VAT 7 %
หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษัทจะเรียก
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยตำมที่เกิดขึน้ จริง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ ำใช้ จ่ำย ท่ ำนละ 10,000 บำท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อกรุ๊ ปที่มีกำรกำรั นตี
ค่ ำ มั ด จ ำที่ พัก โดยตรงหรื อ โดยกำรผ่ ำ นตั ว แทนในประเทศหรื อ ต่ ำ งประเทศและไม่ อ ำจขอคื น เงิ น ได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำ
ทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดิ นทางขั้นต่ าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้อง
ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ *รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
ท่ ำนที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่ นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนั งสื อรั บรองต้ นสั งกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่ ง
หนังสื อเดินทำง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี
- เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ18 ปี เดินทำงพร้ อมพ่อและแม่ ขอสำเนำสู ตบิ ตั ร(ใบเกิด) และสำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีทจี่ ดทะเบียน)

- เด็กอำยุ ต่ำ กว่ ำ 18ปี เดิ น ทำงพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสำเนำสู ติบัต ร(ใบเกิด ) ,สำเนำทะเบีย นสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน) ,สำเนำบัตรประชำชน , สำเนำทะเบียนบ้ ำน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ควำมสั มพันธ์ ว่ำ เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทำงอย่ ำงไร และต้ องมีลำยเซ็นต์ ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรื อเขตเท่ ำนั้น และ

- เด็กอำยุต่ำกว่ ำ18ปี เดินทำงพร้ อมญำติ ขอสำเนำสู ติบัตร(ใบเกิด),สำเนำทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,
ส ำเนำบั ต รประชำชน , ส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ น ของพ่ อ และแม่ , หนั ง สื อ ยิ ม ยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ควำมสั มพันธ์ ว่ำ เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทำงอย่ ำงไร ต้ องมีลำยเซ็นต์ ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยทีอ่ ำเภอหรื อเขตเท่ ำนั้น
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- สำเนำทะเบียนบ้ ำน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรื อ เปลีย่ นนำมสกุล (ถ้ ำมี)
- ในกรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสำรทีใ่ ห้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ กรุ ณำกรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิ น หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทรำบว่ ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ ว่ำให้ ข้อมูล
เท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่มทีม่ ีปัญหำ (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์ สุ่ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
9. โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนทูต และบำงครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทรำบล่วงหน้ ำ
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรั บผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ (กรุณำสอบถำมข้ อมูลเพิม่ เติมกับทำงบริษัทฯ)
 ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานใน ประเทศไทยเท่านั้น
 หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ ำยเพิม่ 3,560 บำท
 หนังสื อเดินทำงของคนต่ ำงชำติอื่นๆ จ่ ำยเพิม่ 100 บำท
เอกสำรที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับ
ร้านที่แปล)
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
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อัตรำค่ ำวีซ่ำด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ำช้ ำ
 ยื่นวีซ่ำด่ วน 2 วัน เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิม่ ท่ ำนละ 1,050 บำท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ ำน
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ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME.............................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน......................................มือถือ............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้ำน.....................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................
ตำแหน่ งงำน........................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.........................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .............. เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
**กรุ ณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยื่นวีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

