ทัวร์ จีน : TOUR17009

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก#มหานครเซี่ยงไฮ้
ชมสถาปั ตยกรรมแนวยุโรปณแดนมังกร#หาดไว่ทาน
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อนั งดงาม#คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
ชมความยิ่งใหญ่สดุ อลังการ#สตาร์บค
ั ส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ#ไก่ขอทาน#หมูตงปอ #เสีย
่ วหลงเปา#บุฟเฟ่ ต์ซีฟู๊ด#ไก่แดง

ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 01.55-07.20)2 หังโจว-ร้านใบชา-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่น
เหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-ย่านซินเทียนตี้

เช้า เที่ยง

คา่

X

X

X

พักที่

JASIME INTERNATIONAL HOTEL4

ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3 ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณชีเป่ า-เซี่ยงไฮ้ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนเทียนจื่อฝาง
หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL4

ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4 ร้านกาแฟStarbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และ
สวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-1993 OLD MILLFUNเซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ(MU547 : 20.40-00.55+1)

หมายเหตุ :
• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,000 บาทหรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทาการ)ท่านละ 1,500 บาท
• เด็กอายุต้งั แต่2-18ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ3,000บาท
• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์จานวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

กาหนดการเดินทาง
วันที่10-13
• / 17-20 มกราคม 2562

ราคา11,899.-

วันที่ 21-24 / 28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562

ราคา11,899.-

วันที่ 07-10 / 14-17 มีนาคม 2562

ราคา 11,899.-

วันที่ 21-24 มีนาคม 2562

ราคา 12,899.โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

23.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู9 บริเวณ
ISLAND-UสายการบินCHINAEASTERN AIRLINESโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก

วันที่สอง

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ร้านใบชา-ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ-ศูนย์ศิลปะจีน-ย่านซิน
เทียนตี้

01.55น.

เหิรฟ้ าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU548(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

07.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตงประเทศจีน นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
กระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร(1)

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6
นครโบราณของจีนศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียง
แห่งหนึ่ งของประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)

บ่าย

น าท่ าน เดิ น ท างสู่ ร้ า น ใบ ช าให้ ท่ าน ได้ ชิ ม ชาที่ มี ชื่ อ เสี ยงของป ระเท ศ จี น ห ล าก ห ล ายชนิ ด
นาท่านเดินทางสู่คลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอของจีน
มี ป ระวั ติ
ความเป็ นมากว่ า 2,500 ปี คลองแห่ ง นี้ มี ค วามยาว
ทั้ ง ห ม ด
ประมาณ1,794 กิ โลเมตรและคลองขุด นี้ ใช้แ รงงาน
ของคนที่
โบราณที่สุดและเป็ นคลองที่ยาวที่สุดซึ่งไหลผ่านปั กกิ่ง,
เที ยนสิน ,
เหอเป่ ย, ซานตง, เจียงซูและเจ้อเจียงนาท่านล่องเรือ
คลองขุ ด
โบราณต้ายวิ่นเหอช่วงที่อยู่เมืองหัวโจวจะมีความยาว
39
กิโลเมตรให้ท่านได้ชมวิว ทิ วทัศน์ สองข้างทางที่ ยงั คงถูกรักษาแบบโบราณไว้เป็ นอย่างดี นาท่านเดินทางสู่
ศูนย์ศิลปะจีนซึ่งเป็ นแหล่งที่ รวบรวมศิ ลปะจีนเอาไว้ท่านจะได้มี
โอ ก า ส D.I.Y.
ลงสีบนพัดด้วยตัวเองท่านละ1 อันซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนา
วิธีการลงสีบน
พัดให้สวยงามกับทุกท่านและพัดที่ทุกท่านได้ทานั้นยังสามารถนา
ก ลั บ ไป เป็ น
ของที่ระลึกได้อีกด้วย

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
นาท่านเดินทางสู่ยา่ นซินเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดินร้านอาหารและแหล่งความบันทึกที่ครบครัน ซิน
เทียนตี้ ถือเป็ นปลายทางที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเก่าใน
บรรยากาศที่ทนั สมัย

พักที่

JASIME INTERNATIONAL HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณชีเป่ า-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ถนนเทียนจือ่ ฝาง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)
นาท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้าที่ ทาจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม
เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้นจากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโบราณชีเป่ าตั้งอยู่ใจกลางเขตหมินหางถูกสร้างขึ้ นใน
สมัยราชวงศ์ซ่งเหนื อซึ่งในอดีตเป็ นศูนย์กลางธุรกิจที่รุ่งเรือง
สิ่งก่อสร้างที่เห็นส่วนใหญ่เป็ นของช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งหมิงและชิงภายในสถานที่น้ันมีแม่น้ าไหลผ่านถนนถูก
แม่น้ าแบ่งออกเป็ น2ส่วนถนนสายเหนื อจะมีรา้ นค้าขายของที่ระลึกต่างๆและถนนสายใต้จะมีรา้ นอาหารและ
ขนมพื้ นเมืองมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งและชิมพร้อมดื่มดา่ กับบรรยากาศที่คงความเป็ น
ศิลปะแบบจีนโบราณดั้งเดิม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง)มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
จีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ าแยงซี ถูกขนานนามว่า นครปารีสแห่งตะวันออกจากนั้นนาท่านเดินทางสู่รา้ น
นวดเท้า ชมการสาธิ ต การนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอี กวิธีหนึ่ งในการผ่ อนคลายความเครียด ปรับสมดุ ลให้ก าร
ไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือที่รจู ้ กั กันดีในชื่อบัวหิมะสรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหมผุ พองและแมลงกัดต่อยเป็ นยาสามัญประจาบ้านจากนั้นนาท่านชม ย่านศิลปะถนน
เทียนจือ่ ฝาง เป็ นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920–1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับ
บ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้ เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปิ นแบบติด
ดิน หรือที่ปัจจุบนั เรียกว่า “แนวสตรีท” ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของ
ศิลปิ นทั้งในและต่างประเทศ

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา

พักที่

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟStarbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวย
ที่สุดในโลก-ร้านหยก-1993 OLD MILL FUN-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(7)
นาท่ านสู่หาดไว่ทานตั้งอยู่บนฝั ่งตะวันตกของแม่น้ า
ความยาวจากเหนื อจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังเคย
สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
เดินทางสู่ ถนนนานกิงศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่คึกคัก
ที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวนั หลับใหลทั้งยังเป็ นที่ต้ัง
ห้างสรรพสิ นค้ามากมายและถื อเป็ นย่านสวรรค์ของ
สาวกแบรนด์เนมทั้งหลายจากนั้นนาท่านลอดอุโมงค์
อุโมงค์ลอดแม่น้ าสายแรกในประเทศจีนเพื่อข้ามไปยัง
ข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาทีภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วย
เลเซอร์เป็ นรูปต่างๆ

ห ว ง ผู่
เ ป็ น
นาท่าน
ม า ก
บ รรด า
เลเซอร์
ฝั ่ ง ต ร ง
เเส ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ ต์ซีฟู๊ด

บ่าย

น า ท่ า น ช ม ร้ า น ก า แ ฟ Starbucks Reserve
Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ ที่นครเซี่ ยงไฮ้ มา
พ ร้ อ ม
กับความยิง่ ใหญ่อลังการ ครองตาแหน่งสตาร์บคั ส์
ที่ ใ ห ญ่
และสวยที่ สุ ด ในโลกเปิ ดให้บ ริ ก าร เมื่ อ วัน ที่ 6
ธัน วาคม
2560 มี เครื่ องดื่ ม หลากหลายมากกว่า 100 ชนิ ด
ร ว ม ทั้ ง
เครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้ แห่งเดียวนอกจากนั้นยังมี
อาห าร
และขนมมากมายในส่วนเบเกอรี่ ที่ ใช้ชื่อว่า Princi™
ซึ่ ง เ ป็ น
การร่วมมือกับร้านเบเกอรี่ชื่อดังจากอิตาลี และเป็ นสาขาแรกในเอเชีย มีการทาขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่รา้ น
ทุกวันมากกว่า 80 ชนิ ด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บคั ส์ยงั นาเทคโนโลยีAR สร้าง
ความสนุ กสนานให้กบั ลูกค้าโดยร่วมมือกับบริษทั จีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ
ในร้าน เช่น ถังคัว่ กาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้ นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุ กสนานไปกับ
การจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆนาท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เป็ นของฝาก จากนั้ น นาท่ านเดิ นทางสู่ 1993 OLD MILLFUN เป็ นอาคารศิ ลปะที่ ตกแต่ งขึ้ นมาใหม่จาก
สิ่งก่อสร้างเก่าซึ่งอาคารเป็ นสไตล์โรมันโบราณเป็ นแหล่งท่ องเที่ยวใหม่ของวัยรุ่นและเคยเป็ นที่ถ่ายทาซีรีย ์
จีนเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็ นอย่างยิ่งภายในมีรา้ นค้าและร้านอาหารต่างๆบางครั้งมีการจัดนิ ทรรศการให้
ท่านได้เดินชมและถ่ายภาพอย่างอิสระ

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (9)เมนูพิเศษ !! ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.40น.

กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินSHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่MU 547
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

01.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **

ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ต ของท่ า น จะต้อ งมี อ ายุ ค งเหลื อ ณ วัน เดิ น ทางมากกว่ า 6 เดื อ นขึ้ นไปและเหลื อ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดิ นทางสาหรับประเทศที่ มีวีซ่า (หากผูเ้ ดิ นทางทุ กท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่ อให้คณะเดิ นทางได้ ทาง
บริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
• โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ สุดวิสัยที่ ทาง บริษั ทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่าน
จะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหนึ่ ง
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง ก าหนดให้มี ก ารประชาสัม พัน ธ์สิ น ค้า พื้ นเมื อ งให้
นั ก ท่ องเที่ ยวทัว่ ไปได้รูจ้ ัก คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิม ะ),ร้านใบชา, ร้านผ้าไหม, ร้านหยกซึ่ งจ าเป็ นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนั กท่องเที่ ยวทุ กท่านทราบว่าร้านทุ กร้านจาเป็ นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ น
หลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ นและถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุ กเมือง ทางบริษั ทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัท
พร้อมการชาระเงินมัดจา
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รูจ้ กั กัน กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รบั ทราบก่อนการ
ทาจองทัวร์
• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิ ดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษั ททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ 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

เด็ก

ราคา

(พักห้องละ
2-3 ท่าน)

2-18 ปี

พักเดี่ยว(จ่าย
เพิ่ม)

วันที่ 10-13 มกราคม 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 17-20 มกราคม 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 07-10 มีนาคม 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 14-17มีนาคม 2562

11,899

11,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

วันที่ 21-24 มีนาคม 2562

12,899

12,899

3,500

ไม่รบั จอยแลนด์

กาหนดการเดินทาง

ไม่รวมตั ๋ว

อัตราค่าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาวตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ
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 ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 14
ธันวาคม 2561 จานวนเงิน 6,100 บาท(หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินท่านต้องชาระเพิ่ม)
7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า ท่านละไม่เกิน 23กิโลกรัมและสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้ 1 ใบจากัดไม่เกิน 7 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ ครองตั้งแต่ อายุ 16–69 ปี เท่านั้น **
หมายเหตุ : กรณี ผู ้ เ ดิ น ทางมี อ ายุ 1 เดื อ น-15 ปี และผู ้ เ ดิ น ทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ้ม ครองเพี ย ง 50 %
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษทั ได้ **ทั้งนี้ อัตราเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม*
1. ค่ า ใช้จ่ ายส่ ว นตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่ น ค่ า ท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่ าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่ า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%(กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์จานวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน
(เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)

4. ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุป๊ (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผูเ้ ดินทาง
เป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าเอง)

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาทใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทาง (สาหรับผู ้
ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น) หรือค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วัน
ทาการ)ท่านละ 1,500 บาท (สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืน
เงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
• กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
• ในกรณี รฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือท่านมี
ความประสงค์จะยื่ นวีซ่ าเดี่ ย ว ผู ้เดิ นทางจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ ายในการท าวีซ่ าเดี่ ย วยื่น ปกติ 4 วัน ท าการ ท่ า นละ
1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทาง
ไทยเท่านั้น)
• สาหรับผูท้ ี่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล2.อัฟกานิ สถาน3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน5.ทาจิกิ
สถาน 6.เติรก์ เมนิ สถาน7.คาซัคสถาน8.อิรกั 9.อิหร่าน10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย13.เลบานอน14.
อินเดีย15.ศรีลงั กา16.ลิเบีย17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย19.ไนจีเรีย20.ตุรกี21.เยเมน 22.โอมาน23.จอร์แดน24.โซ
มาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
เงื่อนไขการสารองที่นั ่งและการชาระค่าบริการ
• กรุณาชาระยอดเต็ม(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วันนับจากวันที่ทาการจอง)
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั ่นตั ๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั ๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก
ได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด *
• กรุณาส่งหน้าพาสฯ พร้อมวันชาระค่าทัวร์
การยกเลิกการเดินทาง
•
•
•
•

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า1-14วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็ บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมี ผลทาให้คนเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10ท่านขึ้ นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่องบิน
ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณี ที่ไม่สามารถ
เดินทางได้

• ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จา
ที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึง เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิ ให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาลท้องถิ่นต้องการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
• ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
• ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต กรณียนื่ วีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเที่ยว
ต้องถ่ายให้ตดิ ทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว)

1. หนังสือเดินทางที่ มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูท้งั สอง
ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุ ดนักศึกษา หรือชุ ดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั ่น เเว่นสายตา รู ปถ่ายมี อายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้ นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม 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 ญาติการทางานตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมี ใบอนุ ญาติการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้ น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
• กรณี ห นั งสื อเดิ น ทางต่ างด้าว (เล่ม เหลื อง) ผู ้เดิ น ทางต้องไปดาเนิ น การขอวีซ่ าเข้าประเทศจี น ด้วยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการ
ส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุ กอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้ นกรุ ณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ(ในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้)

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ5,060 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•

ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเ ดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

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)
............................................................................................................................................................................... รหัส
ไปรษณีย.์ ............................................. โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................
........................ รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)............................................................................
ตาแหน่งงาน.........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................

............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.............................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย

 เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME.................................................................................
RELATION................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME................................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอีย ดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่น
วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ จีน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

