ทัวร์ จนี : TOUR19403

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก #กำแพงเมืองจีน (ด่ำนจีหยงกวน)
จัตรุ สั ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ #จัตรุ ส
ั เทียนอันเหมิน
อุทยำนที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน #พระรำชวังฤดูรอ้ นอวี้ เหอหยวน
ลิ้ มรสเมนูพิเศษ #เป็ ดปั กกิ่ง #อำหำรกวำงตุง้ #สุกี้มองโกลเลีย #อำหำรแต้จวิ๋

ตำรำงกำรเดินทำง
วันที่

โปรแกรมกำรเดินทำง

1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ-ปั กกิ่ง (MU2072 : 01.05-07.15)2 จัตุรสั เทียนอันเหมิน-พระราชวังกูก้ ง-หอฟ้ าเทียนถานร้านหมอนยางพารา-กายกรรมปั กกิ่ง
3 พระราชวังฤดูรอ้ น-ร้านผีชิว-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิ กรังนกร้านไข่มกุ -ตลาดซิ่วสุ่ย
4 ร้านหยก-กาแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะสวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง

เช้ำ เที่ยง

คำ่

X

X

X

พักที่
YUFU HOTEL
หรือระดับเทียบเท่ำ

YUFU HOTEL
หรือระดับเทียบเท่ำ

YUFU HOTEL
หรือระดับเทียบเท่ำ

5 องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ร้านใบชา-ปั กกิ่ง-กรุงเทพฯ
(MU2071 : 19.50-00.05+1)
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กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 11-15 มิถุนำยน 2562
วันที่ 25-29 มิถุนำยน 2562

รำคำ 12,899.รำคำ 12,899.-

หมำยเหตุ :
• ยังไม่รวมค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุป๊ ท่ำนละ 1,500 บำท หรือ ค่ำวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำกำร) ท่ำนละ 1,800 บำท
• เด็กอำยุต้งั แต่ 2-18 ปี เก็บค่ำทัวร์เพิ่ม ท่ำนละ 4,000 บำท
• ไม่รวมค่ำทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้ำทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่ำน (เด็กชำระทิปเท่ำผูใ้ หญ่)

โปรแกรมกำรเดินทำง
วันแรก
22.00 น.

วันที่สอง
01.05 น.
07.15 น.
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

พักที่

กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ-ปั กกิ่ง-จัตรุ สั เทียนอันเหมิน-พระรำชวังกูก้ ง-หอฟ้ ำเทียนถำนร้านหมอนยางพารา-กำยกรรมปั กกิ่ง
เหิรฟ้ าสู่ กรุงปั กกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2072
(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร (1)
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรสั เทียนอันเหมิน จัตุรสั ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมที่
สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคนสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลอง
เนื่ องในโอกาสพิ เศษต่ างๆ จากนั้ น นาท่ านผ่ านประตูเข้าสู่
พระรำชวังต้องห้ำมกูก้ ง สถานที่ ว่าราชการและที่ ประทับ
ของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (2)
นาท่านสู่ หอฟ้ ำเทียนถำน ถูกลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ใน
ปี ค.ศ. 1998 หนึ่ งในสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ โด่ งดังที่ สุ ดแห่ ง
หนึ่ งในจี น สร้างขึ้ นมาตั้งแต่ สมัย ราชวงศ์ห มิ ง ค.ศ.1420
จากนั้ น นาท่ านเดิ นทางสู่ ร้ำนหมอนยำงพำรำ ให้ท่ านได้
เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิ ดต่างๆ
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านชม กำยกรรมปั กกิ่ง สุดยอดของกายกรรมที่สุดแสนจะสวยงาม ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับ
โชว์ที่หลากหลาย อาทิ เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็ นต้น
YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

CSPEKMU02 [070519 BY SWINNEY]

หน้า 2 จาก 11

วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
พักที่
วันที่สี่
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่
พักที่

พระรำชวังฤดูรอ้ น-ร้านผีชิว-ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิ กรังนก-ร้านไข่มุก-ตลำดซิ่วสุ่ย
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (4)
นาท่านเดินทางสู่ พระรำชวังฤดูรอ้ นอวี้ เหอหยวน อุทยาน
ที่ ใหญ่ ที่ สุดของประเทศจีน สร้างขึ้ นเมื่อประมาณ 800 ปี
ก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้ นด้วยแรงงานคนล้ว น ชมที่
ประทั บ ของพระนางซู สี ไ ทเฮาและจัก รพรรดิ ก วางสู ชม
ระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน จากนั้นนาท่านแวะ ร้ำนผีชิว
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (5) เมนูพิเศษ !! อำหำรกวำงตุง้
จากนั้นนาท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำโอลิมปิ กรังนก ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวสวิสเซอร์แลนด์
Herzog & de Meuron เดิ น ตามรอยสนามกี ฬ าชื่ อ ดั ง ของโลก โคลอสเซี่ ย ม ในสนามจุ ไ ด้
91,000 ที่นัง่ ใช้จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดการแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภายนอกคล้ายกับ รังนก
นาท่านเดินทางสู่ ร้ำนไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่ น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็ นต้น นา
ท่านเดินทางสู่ ตลำดซิ่วสุ่ย แหล่งรวมสินค้าเลียนแบบแบรนด์เนมต่างๆ มีให้เลือกมากมาย ทั้ง
เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (6)
YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน-ร้านบัวหิมะ-สวนผลไม้-ถนนหวังฟูจิ่ง
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ ร้ำนหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากล้าค่า
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ก ำแพงเมื อ งจีน ด่ ำ นจี ห ยงกวน เป็ น
กาแพงที่ มี ป้ อมคัน่ เป็ นช่ วงๆ ของจี น สมัย โบราณ สร้างใน
สมัย พระเจ้า จิ๋ น ซี ฮ่ อ งเต้เป็ นครั้ง แรก ก าแพงส่ ว นใหญ่ ที่
ปรากฏในปั จจุ บัน สร้า งขึ้ นในสมัย ราชวงศ์ห มิ ง ทั้ง นี้ เพื่ อ
ป้ องกันการรุ กรานจากพวกมองโกล และพวกเติรก์ มีความ
ยาวทั้ ง หมดถึ ง 6,350 กิ โ ลเมตร นั บ เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (8) เมนูพิเศษ !! สุกี้มองโกเลีย
นาท่านแวะ ร้ำนบัวหิมะ ชมครีมเป่ าซู่ถัง หรือที่รูจ้ กั กันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็ นเลิศใน
ด้านรักษาแผลไฟไหม ผุ พอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน” จากนั้ นนาท่านชม
สวนผลไม้ (สวนเชอร์รี่ เก็บได้ท่ำนละ 10 ลูก) ของเกษตรกรชาวจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละ
ฤดูกาล ให้ท่านชม ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง
หมำยเหตุ : หำกสภำพอำกำศไม่ เอื้ ออำนวย..มี ผลทำให้ทำงสวนผลไม้ประกำศปิ ดไม่ ให้
นักท่องเที่ยวเข้ำชม...ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนเงินหรือมี เปลี่ยนแปลงรำยกำรใดๆ
ทดแทน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ศูนย์กลางการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่สุดของ
ปั กกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลางความบันเทิ งมากมายที่ จะ
สร้างสีสนั ให้กบั ผูท้ ี่มาจับจ่าย ณ ที่แห่งนี้
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร (9)
YUFU HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
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วันที่หำ้
เช้ำ

องค์เจ้ำแม่กวนอิมกู๋ถ่ำ-ร้านใบชา-ปั กกิ่ง-กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (10)
นาท่ านนมัสการ องค์เจ้ำแม่ กวนอิม กู๋ถ่ ำ เจ้าแม่ก วนอิ ม ปางยื น และประดิ ษ ฐานกลางแจ้ง
อยู่ภ ายในสวนกู๋ ถ่ากงหยวนหรือสวนวัดเก่า อดี ตพื้ นที่ ภ ายในสวนแห่งนี้ เคยเป็ นวัดเก่ าสมัย
ราชวงศ์หมิง จากหลักฐานที่บนั ทึกไว้ราวๆ เมื่อปี ค.ศ. 1545 หรือเมื่อ 470 กว่าปี ก่อน ส่วน
องค์พระแม่กวนอิมประดิ ษฐานเมื่อ เดื อนตุลาคม พ.ศ. 2552 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวม
3,000 ล้านหยวน บนเนื้ อที่ 836 ไร่ ภายในอุทยานมีเจดียแ์ ปดเหลี่ยมเก้าชั้น ฐานสร้างในปี
หมิงเจียจิ้ ง 1538 ก่อตั้งขึ้ นในราชวงศ์หมิง(เพื่อบูชาพระวิญญาณของผูเ้ สียชีวิต ) ด้านหน้าของ
เจดียเ์ รียกว่าวัดส่งเสริมดวงชะตาชีวิต ปลายราชวงศ์หมิงและได้รบั การสร้างใหม่จวบจนปั จจุบนั
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (11) เมนูพิเศษ !! อำหำรแต้จวิ๋
บ่ำย
นาท่านแวะ ร้ำนใบชำ ชิมชาอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ
19.50 น.
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 2071
(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
00.05+1 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ***
ข้อสำคัญควรทรำบ (กรุณำอ่ำนให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า หากไม่มนั ่ ใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษั ทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 10
ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ
อย่างน้ อย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางสาหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า (หากผู ้เดิ น ทางทุ ก ท่ านยิ น ดี ที่ จ ะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์)
• หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมีก ารคอนเฟริมเดิ นทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิ น ก่ อนทุ ก ครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
• โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสม และคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นหลัก
• บริษัท ฯ สงวนสิท ธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ สุดวิสัยที่ ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุ ญ าตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดิ นทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดิ นทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมื อง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้ นเมือง
ให้นักท่ องเที่ยวทัว่ ไปได้รูจ้ กั คือ ร้ำนไข่มุก, ร้ำนบัวหิมะ, ร้ำนผีชิว, ร้ำนหยก, ร้ำนหมอนยำงพำรำ,
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•
•
•
•

•
•
•

ร้ำนใบชำ ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ดว้ ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยว
ทุกท่านทราบว่าร้านทุ กร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุ กท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90
นาที ซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้าหากลูกค้า
ไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้ นจากท่าน เป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / ท่ำน / ร้ำน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่ หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิ น ในกรณี ที่ ท่ านมิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลกู ค้าที่ไม่รจู ้ กั กัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่า
พักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
ท่ านที่ มีวีซ่ าจีน และสามารถใช้เดิ น ทาง เข้า -ออก ได้ต ามวันเดิ น ทางที่ ระบุ กรุ ณ าแจ้งเจ้าหน้ าที่ ให้
รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่า
ท่านจะต้องรับผิ ดชอบในการอนุ ญ าตให้เข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎ
กติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
ตัว๋ เครื่องบินที่ใช้เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่นัง่ ล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รบั ที่นัง่ แบบสุ่มเท่านั้น)
หลังจากที่ท่านได้ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น
3 วัน ก่อนเดินทำง ท่านจะได้รบั ใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทำง หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ขอ้ มูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผูเ้ ดินทางอีกครั้ง
เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
(พักห้องละ
2-3 ท่ำน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ำยเพิ่ม)

รำคำ
ไม่รวมตั ๋ว

วันที่ 11-15 มิถุนำยน 2562

12,899

16,899

3,500

6,899

วันที่ 25-29 มิถุนำยน 2562

12,899

16,899

3,500

6,899

อัตรำค่ำบริกำร *รวม*
1. ตัว๋ เครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พกั โรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพัก
แบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 11 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้ อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี น้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 07 พ.ค. 62 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชาระเพิ่ม)
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7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ทอ้ งเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุม้ ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ ้ ม ค รอ งตั้ งแ ต่ อ ำยุ
16 – 69 ปี เท่ำนั้น **
หมำยเหตุ: กรณี ผูเ้ ดิ นทางมีอายุ 1 เดื อน-15 ปี และผูเ้ ดิ นทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ ครองเพียง 50%
ของวงเงินคุม้ ครอง และ สาหรับผูเ้ ดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รบั คุม้ ครองใดๆ ทั้งสิ้ น **
ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ...ซื้ อประกันกำรเดิ นทำงสำหรับครอบคลุม เรื่องสุ ขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทำงบริษัทได้ **ทั้งนี้ อัตรำเบี้ ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บำท ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลำกำรเดินทำง**
กำรประกันไม่คมุ ้ ครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว , การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว
ตาย, เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่ องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นั ดหยุ ดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้น
อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำร *ไม่รวม*
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกากับภาษี )

3. ค่ำทิปคนขับรถ, ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้ำทัวร์ จำนวน 350 หยวน/ทริป/ท่ำน
(เด็กชำระทิปเท่ำผูใ้ หญ่)
4. ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณี ต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่ าทัวร์ 800 หยวน
และผูเ้ ดินทางเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าเอง)
5. ค่ำวีซ่ำกรุป๊ ท่องเที่ยวเข้ำประเทศจีน ท่ำนละ 1,500 บำท ใช้เพียงสำเนำหนังสือเดินทำง (สำหรับผูถ้ ือ
พำสปอร์ตไทยและเดินทำงไป-กลับพร้อมกรุ ป๊ เท่ำนั้น) หรือ ค่ำวีซ่ำจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำ
กำร) ท่ำนละ 1,800 บำท (สำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ตไทย)
หมำยเหตุ
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
• กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว
2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
• ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ท าการ ท่ านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าว
ข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)
• สาหรับผูท้ ี่ เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิ สถาน 3.ปากีสถาน
4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติรก์ เมนิ สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์
11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน
18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้องทาวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
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เงื่อนไขกำรสำรองที่นั ่งและกำรชำระค่ำบริกำร
• กรุณำชำระทั้งหมดเนื่องจำกเป็ นรำคำโปรโมชั ่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมำยเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการชาระเงิน
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็ บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดกรณี ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมี ผลทำให้คน
เดินทำงไม่ครบตำมจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่ำนขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
• ยกเว้นกรุป๊ ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการ
การันตีมดั จาที่นัง่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่
มีกำรคืนเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ท้งั หมด ไม่ว่ำยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมื องทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรือ เข้ำ
ประเทศที่ระบุไว้ในรำยกำรเดินทำง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำทัวร์ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• เมื่ อท่ ำนออกเดิน ทำงไปกับคณะแล้ว ถ้ำท่ ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรือไม่
เดินทำง พร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ ไม่ อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงินมัดจำคืน ไม่ ว่ำกรณี
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
• กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะน าติ ด ตัว ขึ้ นเครื่ อ งบิ น ต้อ งมี ข นาดบรรจุ ภัณ ฑ์ไม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ด
สนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟั น สบู่ แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่ องจากรัฐบาล
ท้องถิ่นต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
• ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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เอกสำรประกอบกำรยืน่ วีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพำะพำสสปอต์ไทยเท่ำนั้น)
• สำเนำหนังสือเดินทำง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ตอ้ งส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง)
• ยกเว้นเส้นทำงที่บินลงเทียนสิน ใช้สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป

ตัวอย่ำงกำรถ่ำยรูปหน้ำพำสปอร์ต กรณียนื่ วีซ่ำแบบกรุป๊ ท่องเที่ยว
ต้องถ่ำยให้ตดิ ทั้ง 2 หน้ำแบบตัวอย่ำง
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยืน่ วีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มี
กำร ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอก
ประเทศของท่ำนได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้ มห้ำมเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ำและ
ใบหูท้งั สองข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเสื้ อสีขำว เช่น เสื้ อยืดสีขำว ชุ ดนักศึกษำ หรือชุ ดข้ำรำชกำร ไม่
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สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชั ่น เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมี อำยุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจำกคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 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. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขัน้ ตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมำยเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาติการ
ทางานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่า
เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
• กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับ ผู ้ที่ ถือหนั ง สื อเดิ นทางต่ างด้าว จะต้องท าเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดั งนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้
บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร
เพิ่มเติ มหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่
ทราบล่วงหน้า
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติ (ในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้)
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั
ท่านละ 5,360 บาท
• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย)
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รบั ทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
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• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ำงชำติฝรั ่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้ำ เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้)
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยืน่ วีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**

ผูเ้ ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้ !!!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME.......................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน  หม้ำย  หย่ำ  ไม่ได้จดทะเบียน
 จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.................................................................................................................................
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................... โทรศัพท์บำ้ น.........................................มือถือ..........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................................................
......................................................... รหัสไปรษณีย ์ ..........................โทรศัพท์บำ้ น...........................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................
ตำแหน่งงำน...........................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ปั จจุบนั (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………...….....…………………………………….
.......................................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน)
กรณีปัจจุบนั ท่ำนเกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยูส่ ถำนที่ทำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

................................................................................................................................................................................
......................................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร.................................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทถี่ กู ต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่.................. เดือน................ปี ......................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.................. เดือน................ปี ......................... ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี .................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์
สำหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ำนที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!!
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
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1. บิดำ ชื่อ (MR.)
NAME................................................................SURNAME.....................................................................................
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................

3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME....................................................................................
หมำยเหตุ
**กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทำงำน มือถือ บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริงเพื่อใช้ใน
กำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ทำ่ นเกิดควำมไม่สะดวก
ภำยหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 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
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