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ประกาศ !!!
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้
ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษี
นํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนาํ ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง ซึ่งทางบริษัทยังไม่ ได้ รวมภาษีนํา้ มัน
ใหม่ ท่ อี าจจะเกิดขึน้

กําหนดการเดินทาง 18-22 / 21-25 มีนาคม 2558
วันแรก

กรุ งเทพฯ – เมืองเฉินตู

17.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชัน้ 4

20.30 น.
00.20 น.

ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทาง
บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5036
ถึงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สดุ
ของประเทศจีน ที่มีภมู ิประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมโดยมีฤดูร้อนที่อบอุน่ ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื ้นสูงมีพื ้นที่
ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ ( 567,000 ตารางกิโลเมตร ) ประชากรส่วนหนึง่ เป็ นชนกลุม่ น้ อยเชื ้อ
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ชาติตา่ งๆ ได้ แก่ชาวยี่ , ธิเบต , เมี ้ยว , หุย และเซี่ยง ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยูใ่ นเขต
ปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและทางรถไฟรวมไป
้
ถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีความเป็ น
“เมืองจีน” อย่างที่ผ้ คู นได้ จินตนาการไว้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
นําท่านเข้ าสู่โรงแรมที่พกั
 พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

เมืองเฉินตู - ผ่ านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ - เขตอุทยานแห่ งชาติจ่ ิวจ้ ายโกว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่จิ่ วไจ้ โกว จากนัน้ นํ าท่าน ผ่ านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ไห่ ซึ่ง เป็ นทะเลสาบที่ มี ผิวนํ า้
ราบเรี ยบขาวใสดุจกระจกเงา ตามตํานานที่เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี ้เกิดจากแผ่นดินไหว ทําให้
หมูบ่ ้ านทังหมู
้ บ่ ้ านจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยูน่ ี ้เป็ นความงามที่เกิดจากความหายนะ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่ งชาติจ่ ิวจ้ ายโกว ผ่านเส้ นทางที่ท่านจะได้ ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทังภู
้ เขา
ที่สะท้ อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลํานํ ้าหมิงเจียงทอดยาวเป็ นแนวคดเคี ้ยวเมื่อมองจากที่สูง
ผ่านเส้ นทางคดโค้ งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทางสําคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็ น
เส้ นทางที่ศตั รูใช้ รุกราน เสฉวน ตังแต่
้ รัฐฉิน ก๊ กโจโฉ หรื อพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สงู ที่สดุ
ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี ้ยวลดไปตามทาง
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HONG BAO SHI DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

อุทยานแห่ งชาติจ่ วิ จ้ ายโกว

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่ งชาติจ่ ิวจ้ ายโกว” เปลี่ยนขึ ้นรถของอุทยาน (ใช้ รถประจําทาง) เพื่อชม
มรดกโลกอุทยานแห่ งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ ายโกว” ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อําเภอหนานปิ ง อยู่ทางเหนือของมณฑล
เสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยูส่ งู กว่าระดับนํ ้าทะเลถึง 2,500 เมตร
มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี ้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะอยู่หลายยอด พื ้นที่ป่า
เขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้ า , ทะเลสาบ, แม่นํ ้าและนํ ้าตกรู ปร่ างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื ้นที่นี ้มี
ตํานานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศจิ่วไจ้ โกวดังนี ้ “ ต้ าเกอผู้มีชีวิตอันเป็ นอมตะและนางฟ้าอู่นัว
เซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี ้ได้ ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้ าเกอจึงได้ ขดั กระจกบานหนึ่งจนวาววับ
ด้ วยกระแสลมและหมูเ่ มฆ และมอบให้ กบั อูน่ วั เซอโหม่เป็ นของกํานัล แต่โชคร้ ายที่อ่นู วั เซอโหม่ทําหล่นและ
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เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

แตกเป็ นชิ ้นเล็ก ชิ ้นน้ อยถึง 108 ชิ ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็ นทะเลสาบทัง้ 108 แห่งในหุบเขาเก้ าหมู่บ้าน
แห่งนี ้ ” ภายในอาณาบริ เวณอุทยานจิ่วจ้ ายโกว ประกอบด้ วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้ อน เนื่องจาก
พื ้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื ้นดินที่ลดหลัน่ จึงทําให้ เกิดแอ่งนํ ้าน้ อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มนํ ้าตก
ใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่นํ ้าซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย ท่านจะได้ พบกับความหัศจรรย์ของ
อุทยานแห่งนี ้ ชมสภาพของนํ ้าในทะเลสาบมีสีสนั ที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้ วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง
จนทําไห้ เกิดสีสนั อันมหัศจรรย์จนได้ ฉายาว่า “ 7 แดนเทพนิยาย ” ท่านจะได้ เดินลัดเลาะเริ่ มตังแต่
้ ป่าดึก
ดําบรรพ์ทา่ นจะได้ สมั ผัสธรรมชาติของป่ าที่ยงั คงสภาพเหมือนป่ าดึกดําบรรพ์ เสมือนหนึ่งท่านกําลังสํารวจ
ป่ าดึกดําบรรพ์ ต่อด้ วยทะเลสาบกระจกเงาและทะเลสาบหงส์ ชมความใสสะอาดของนํ ้าในทะเลสาบ
จากนันแวะชมทะเลสาบหมี
้
แพนด้ าและทะเลสาบไผ่ลกู ศร ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้
บรรจงสร้ างไว้ อย่างวิจิตพิสดาร ดัง่ ภาพวาดในจินตนาการ จากนันผ่
้ านบึงหญ้ า ดาดนํ ้า ชันของนํ
้
้าตกน้ อย
ใหญ่ ไหลลัดเลาะ ซึง่ ท่านสามารถได้ ยินเสียงของนํ ้าไหลภายใต้ บรรยากาศที่แสนสงบเงียบและงดงาม
ซึง่ ท่านสามารถมาเยือนได้ ในทุกฤดูกาล
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน
นําท่านชมความงดงามของ “ นํา้ ตกธารไข่ มุก ” ซึ่งเป็ นนํ ้าตกที่ไหลผ่านถํ ้าลําธารใหญ่สลับซับซ้ อนดุจดัง
วังบาดาล มีสายนํ ้าที่ทอดธารลดหลัน่ ยาวเป็ นระยะยาวถึ ง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ
เป็ นนํ ้าตกที่มีความงามราวกับเส้ นไข่มกุ ให้ ทา่ นได้ อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มดํ่ากับธรรมชาติ
ที่สวยสดงดงามได้ อย่างเต็มที่ จนได้ เวลาสมควรนําท่านกลับสูท่ ี่พกั
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HONG BAO SHI DA HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ส่ ี

จิ่วจ้ ายโกว – เฉินตู - โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู เป็ นเมืองที่เป็ นศูนย์กลางของการเดินทางทังทางอากาศและทางรถไฟ
้
รวมไปถึงการเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทังยั
้ งเป็ นเมืองที่มีความ
เป็ น “เมืองจีน” อย่างที่ผ้ คู นได้ จินตนาการไว้ ระหว่างทางท่านจะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้ างทางที่
งดงาม นําท่านแวะชิมชาต้ นกําเนิด ซึง่ มีชาหลายประเภทให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของฝาก สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สดุ ของประเทศจีน มีภมู ิประเทศรายรอบ
ไปด้ วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่ าย

คํ่า

วันที่ห้า

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู (ต่ อ) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้ างทางที่
งดงาม และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวบ้ าน จากนันนํ
้ าท่านชม หยกจีน ของลํ ้าค่าซึ่งชาวจีนมีความเชื่อ
ว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังให้ ความหมาย
ของหยกในแง่ของสัญญาลักษณ์แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้ าหาญ
ซึง่ หากใครได้ ครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุ่งเรื อง ความรํ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้ อายุ
ยืนอีกด้ วย ให้ ทา่ นได้ เลือกชมหยกที่ได้ ผา่ นการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิ กําไลหยก
แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเป็ นของขวัญของฝาก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ เปลี่ยนหน้ ากาก ที่ใช้ ศลิ ปะพร้ อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ ากากแต่ละฉากภายใน
เสี ้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ ทนั เป็ นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล
หลายชัว่ อายุคน ไม่ถ่ายทอดให้ บคุ คลภายนอกทัว่ ไป
 พักที่ MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรื อเทียบเท่ า
ถนนจินหลี่ - กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง
บ่ าย
16.55 น.
19.10 น.

นําท่านแวะซื ้อยาแก้ นํ ้าร้ อนลวกเป่ าฟู่ หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้ านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ ชม
สาธิตการนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตด้ วย
วิธีธรรมชาติ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ถนนจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัย
โบราณไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มีสินค้ าต่างๆมากมายให้ ท่านได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื อ้ สินค้ าตามอัธยาศัย จากนันนํ
้ า
ท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้ นไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร
และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทําใส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื ้อ
เป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
เดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5035
ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตงั ้ แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ นวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ), ผ้ าไหม, ใบชา หยก ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุก
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ท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้

45 - 60 นาที ซือ้ หรือไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั ง้

กําหนดการเดินทาง 18-22 มีนาคม 2258
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

22,900
22,900
3,500

บาท
บาท
บาท

กําหนดการเดินทาง 21-25 มีนาคม 2258
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

23,900
23,900
3,500

บาท
บาท
บาท
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ราคาทัวร์ นี ้ ไม่ มีราคาเด็ก / ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจาก
สภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การเปลีย่ นแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
(ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่
สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้ )

อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าวีซา่ และภาษี สนามบินทุกแห่งตามที่กําหนดไว้ ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
 นํ ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ อได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน นํ ้าหนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกัน
วินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชย
ทังหลายตามกรรมธรรม์
้
จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลง
ไว้ กบั บริ ษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้ องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจําตัว, การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการ
ร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
 ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดืม่ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษี ทกุ รายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษี เดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่ า เดินทางทัง้ หมด 5
วัน จ่ ายไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวน ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
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 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องการใบเสร็จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้ หมดเท่ านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้ าเต็ม 100% ซึง่ เมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทังสิ
้ ้น และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ทงหมดหรื
ั้
อบางส่วนได้ เว้ นแต่
2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช้ จ่ายใดๆ
ทังสิ
้ ้น ถ้ ายังไม่มีการยื่นวีซา่ หรื อมีการเสียค่าใช้ จ่ายอื่นใด
2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซา่ ไปแล้ วหรื อมี
ค่าใช้ จ่ายอื่นใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านัน้
2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ทงหมดในโปรแกรม
ั้
และวันเดินทางนันๆ
้ + ส่วนต่าง
ของภาษี นํ ้ามันเชื ้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเช่น ค่าวีซา่
เป็ นต้ น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ต้ องรอทาง
สายการบินทําเงินคืนให้ ซงึ่ อาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ าน ออกเดินทาง มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
ท่ านเป็ นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. การยกเลิก
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
6.5 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มีการการันตีคา่ มัดจําที่พกั
โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทังหมดเนื
้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
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หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่
ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการ
ชํารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รู ปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณา
เตรี ยมหนังสือรับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูต
ต้ องการดูวา่ ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มี
ชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ ้นไป **ถ่ ายสําเนา
ย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ ได้ กบั สถานฑูตจีน
6. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่าํ กว่ า 15 ปี , นักเรี ยน, นักศึกษา ต้ องแนบสําเนาสูติบตั รของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรอง
ค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชีย อดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง )
ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมี
ยอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
8. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้ องมีผ้ รู ับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของ
ผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้ านของผู้รับรองค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอด
ล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่ า
ถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่สามารถรั บรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3
เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยูท่ ี่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ จีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
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-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
-หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ต้องเตรี ยม 1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ าออก
อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รู ปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซา่
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ น้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
**ต่ างชาติต้องการขอวีซ่าด่ วนกรุ ณาเช็คข้ อมูลกับทางเจ้ าหน้ าที่ก่อน
 ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด
เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME..................................................................SURNAME.............................................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส...................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................................
................................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้าน....................................มือถือ.............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่) .................................................................................................
.............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน............................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
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ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ............................ เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................…………………….……
เมือ่ วันที.่ ............................ เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME...........................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME...........................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

