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เซี่ยงไฮ้... หอไข่มุก กายกรรม ERA
หังโจว... ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ซูโจว... SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE
ช้อปปิ้ งจุใจ... ตลาดเถาเป่ า ถนนนานกิง
อาหารพิเศษ...BUFFET GOLDENJAGUAR
ไก่ขอทาน, หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเป่ า, ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว
ประกาศ !!!
เนื่ องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคา
ภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนาํ ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง

*** กรุ ณาเตรี ยมค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ จํานวน 100 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***
*** ส่ วนหัวหน้ าทัวร์ ขึน้ อยู่กับความเหมาะสมในเรื่ องของการบริการ ***
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 กําหนดการเดินทาง 18-22 มีนาคม 2558
วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.00 น.

 คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ) ชัน้ 4 ประตู 9

บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์ เตอร์ NO. U15 – 21) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ กบั ท่าน

วันที่สอง

กรุ งเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ –หอไข่ มุก - หังโจว

01.55 น.
07.00 น.

เหิรฟ้าสูเ่ มืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เที่ยวบินที่ MU548
ถึงท่าอากาศยานผูต่ ง มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึง่ ถือเป็ นชุมชนเก่าตังแต่
้ ยคุ สามก๊ ก (475-221 ปี ก่อนคริสตกาล)
เดิมชื่อว่า เซิน (Shen) ตามชื่อเจ้ าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็ น หู้ แปลว่าไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปี ก่อนแถบนี ้
เคยเป็ นทะเลมาก่อน และมีหมู่บ้านชาวประมง ถึงสมัยราชวงศ์ซ่งได้ เปลี่ยนแปลงเป็ นเซี่ยงไฮ้ ซึ่งขณะนันเป็
้ น
เพียงตําบลเล็กๆ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮ้ กลายเป็ นเมืองท่าหน้ าด่าน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบ
เชื่อมถึงแหล่งผ้ าไหมและเกษตรกรรม มีคลองใหญ่ หรื อ คลองจักรพรรดิที่ขดุ ขึ ้นในสมัยโบราณเชื่อมถึงกรุงปั กกิ่ง
ซึ่ง อยู่ทางเหนื อ หลัง จากสงครามฝิ่ น ค.ศ. 1848 ชาวต่างชาติเริ่ ม เข้ ามาเช่าเขตพื น้ ที่ หลายแห่ง เซี่ ยงไฮ้ จึง
กลายเป็ นเมือง ท่าการค้ านานาชาตินบั แต่นนมา
ั ้ ผลจากการแบ่งเขตพื ้นที่ให้ ชาวต่างชาติเช่า ทําให้ ใจกลาง
เซี่ยงไฮ้ จงึ เต็มไปด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้ รับขนานนามว่าเป็ น
“ นครปารี สแห่งตะวันออก” ปั จจุบนั เซี่ยงไฮ้ เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ ของจีน มีชาวต่างชาติเข้ ามา
ลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นํ ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่นํ ้าแยงซีเกียง 17 ไมล์ แบ่งออกเป็ น
2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่า กัน้ โดยแม่นํ ้าหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นําท่าน
เดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารเช้ าที่ภตั ตาคาร
นําท่านชึ ้นชม หอไข่ มุก ตังอยู
้ ่ฝั่งผู่ตงริ มแม่นํ ้าหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้ วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468
เมตร เมื่อสร้ างเสร็ จ นับเป็ นหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปั จจุบนั สูงเป็ นอับดับ 5 รองจากหอคอย
โตเกียวสกายทรี ของญี่ปนุ่ ดูภายนอกเป็ นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ตา่ งมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลาง
ของหอเป็ นหอชมวิวที่ กว้ างขวาง สามารถชมวิ วทิวทัศน์ ของเซี่ ยงไฮ้ ไ ด้ ทุก ด้ าน ซึ่ง ปั จ จุบัน หอไข่มุกถื อเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกด้ วย ให้ ท่านได้ ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้ มมุ สูง SKY WALK บนหอไข่มกุ ที่ความสูง
259 เมตรจากพื ้นดิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร

เช้ า

เที่ยง
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บ่ าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ร้ านใบชา เชิญชิมชาก้ อน ภาษาจีนเรี ยกว่า Puer Cha เป็ นชาที่ขึ ้นชื่อของประเทศจีน ตังแต่
้
สมัยราชวงศ์หมิง ประมาณ 500 ปี ที่แล้ ว ใช้ ม้าเป็ นพาหนะขนส่งชาไปถึงประเทศต่างๆ เป็ นชาที่หอม เข้ มข้ น ยิ่ง
เก็บไว้ นานยิ่งดี ในประเทศจีนมีคําพูดว่าเป็ นชาที่ปทํู่ าหลานขาย มีสรรพคุณบํารุงกระเพาะและลดความอ้ วนได้
ด้ วย สมัยราชวงศ์ชิงฮ่องเต้ ในพระราชวัง หน้ าร้ อนดื่มชาหลงจิ่งและหน้ าหนาวดื่มชาก้ อน ซึ่ง ท่านจะได้ เลือกซื ้อ
เป็ นของฝากทางบ้ าน จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความ
มัง่ คัง่ มากที่สดุ แห่งหนึง่ เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งใน
อดีตมีคําเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ”
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามสองฟากถนน
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สาม

หังโจว – ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู – ซูโจว - SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่าน ล่ องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับ
วงรี สามด้ านถูกล้ อมรอบด้ วยภูเขา และอีกหนึง่ ด้ านเป็ นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้ วยสถานที่สําคัญมากกว่า 30
แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดย จุดสําคัญก็ได้ แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้ าทะเลสาบ
และ สิบทิวทัศน์ นําท่านล่องเรื อผ่านชม สะพานด้ วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็ นที่มาของตํานานเรื่ อง“นางพญางูขาว”
และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์ นํ ้าลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอนั งดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี ้ ที่ได้ รับ
สมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์ ” พร้ อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้ อน
แสงจันทร์ จากนันนํ
้ าท่านสู่ หมู่บ้านใบชาบ่ อมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว ซึง่ ท่านจะได้ ชิมนํ ้าชา
ที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกล่าวกันว่า " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอด
วัน " ชานี ้เป็ นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในประเทศจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
นําท่านเดินทางสู่ ซูโจว เป็ นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้ วยสวนและคลองสายน้ อยใหญ่ที่มี
ความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึง่ ที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้ รับสมญานามว่า
“ เมืองแห่งสาวงาม” จากนันนํ
้ าท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็ นแหล่งรวมความทันสมัย
ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็ นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่ องดื่ม จากทุกมุม
โลก นอกจากนี ้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็ นต้ น อีกทังท่
้ านจะได้ ชม SKY SCREEN ยาว 500
เมตร นับเป็ น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ ้นเดียวที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ LIONVILLA HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ส่ ี

ซูโจว – เซี่ยงไฮ้ – เฉิงหวังเมี่ยว - กายกรรม ERA

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

เที่ยง
บ่ าย

คํ่า

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้ วยอาคารสถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับ
ยุโรป จน ได้ รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่งตะวันออก ” จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ร้าน นวดเท้ า ชมการ
สาธิ ต การนวดเท้ า ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้ วยวิธี
ธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ ของโรงงานเป่ าฝู่ ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ ้น
ชื่อที่สดุ ของเมืองจีน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้ านเรื อนบริ เวณนี ้เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ
สมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทําเป็ นร้ านขายของมีทงของพื
ั้
้นเมืองโบราณ เช่น ตราประทับ รู ปภาพวาด ลายมือ
พูก่ นั เครื่ องนํ ้าชา ของที่ระลึก และสินค้ าสมัยใหม่อย่างรองเท้ ากีฬา กระเป๋ า อีกทังยั
้ งมีร้านขายขนมและอาหาร
พื ้นเมืองอีกมากมาย จากนันนํ
้ าท่านแวะชม ร้ านผ้ าไหม ซึ่งเป็ นโรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ชมวิธีการนําเส้ น
ไหมออกมาผลิตเป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทํา
ใส้ นวมผ้ าห่มไหม ซึง่ เหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่ แดง
หลังอาหารคํ่านําท่านชม กายกรรม ERA ซึง่ เป็ นกายกรรมชุดใหม่ รูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้ วยแสง สี
เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้ าใจ โดยเฉพาะโชว์ชดุ มอเตอร์ ไซด์ไต่ลกู โลก และชุดวงล้ อผาดโผน
 พักที่ FOUR POINT SHRATON HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ถนนนานกิง – ตลาดเถาเป๋า – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

เที่ยง

นําท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน ถนนนานกิง ซึง่ มีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็ นแหล่งศูนย์กลางสําหรับการช้ อปปิ ง้ ที่คกึ คัก
มากที่สุดของนครเชี่ ยงไอ้ รวมทัง้ ห้ างสรรพสินค้ าใหญ่ชื่อดัง กว่า 10 ห้ าง ร้ านค้ าต่าง ๆ, ร้ านอาหารและ
ศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้ างสีสันและความบันเทิงให้ กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มี
ชื่อเสียงและคึกครื น้ ที่สดุ ของนครเซี่ยงไฮ้
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร พิเศษ!! ซีฟ๊ ูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ ต์
นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้ อปปิ ้ งชื่อดัง เพื่อให้ ท่านจะได้ ชิมอาหารกว่ า 200 ชนิด อาทิ
หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊ กเนือ้ เป็ ด ไก่ งวง แพะย่ าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด
พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่ อัน้ เช่ น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง นํา้ ผลไม้ เบียร์ ท้องถิ่น ไวน์ แดงท้ องถิ่น
และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร
โดยที่ไม่ ต้องแจ้ งให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ า)
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บ่ าย

คํ่า

22.20 น.
01.20 น.

นําท่านเดินทางสู่ ร้ านหยกจีน ของลํา้ ค่าของปั กกิ่งที่ขึ ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของ
ความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม รวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยั งให้ ความหมายของหยกในแง่ของสัญ ลักษณ์
แห่งปั ญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้ าหาญ ซึ่งหากใครได้ ครอบครองหยกจะพบ
ความสุข ความเจริ ญรุ่งเรื อง ความรํ่ ารวย ความมีโชค รวมถึงทําให้ อายุยืนอีกด้ วย ให้ ท่านได้ เลือกชมหยกที่ได้
ผ่านการเจียระไนมาเป็ นเครื่ องประดับนําโชค อาทิเช่น กําไลหยก แหวนหยก หรื อ เผ่เย้ า ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเป็ น
ของขวัญของฝาก จากนันนํ
้ าท่านไปช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดเถาเป่ า เพื่อเลือกซื ้อสินค้ าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้ าไหม
, ถุงเท้ า , รองเท้ า , นาฬิกา เป็ นต้ น เพื่อความจุใจในการช้ อปปิ ง้ สินค้ าราคาถูก
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เกร็ดน่ ารู้ : เสี่ยวหลงเปา ซาลาเปาลูกเล็กซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ ซาลาเปาที่คณ
ุ สามารถดื่มนํ ้าซุป
หอมหวานร้ อนๆ ก่อนลิ ้มรสของ หมูหมัก และแป้งเสี่ยวหลงเปานิ่มๆ เอกลักษณ์อีกอย่างคือ เสี่ยวหลงเปาต้ น
ตํารับเซี่ยงไฮ้ แท้ ๆแต่ละลูกจะมีถึง 24 จีบ ส่วนเคล็ดลับ การทานเสี่ยวหลงเปา ให้ อร่อยก็ไม่ยาก เพียงคุณทํา
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ทานขณะร้ อน
2. คีบเสี่ยวหลงเปาวางบนช้ อน
3. กัดขอบแป้งเบาๆ เพื่อดูดลิ ้มรสนํ ้าซุปภายใน
4. จิ ้มซอสทานพร้ อมขิงซอย
บินลัดฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU 547 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ตัง้ แต่ 20 ท่ านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมื อง กําหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์ สินค้ าพืน้ เมื องให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคือ นวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ) , หยก , ชาหลงจิ่ง , ชาผู่เอ๋ อ , ผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้ กับนั กท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ อง
รบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45นาที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
ไม่ มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิน้

 กําหนดการเดินทาง 18-22 มีนาคม 2558
อัตราค่ าบริ การ ผู้ใหญ่ ( พักห้ องคู่ )
พักห้ องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ
ท่านละ

22,900
4,000

บาท
บาท
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หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ มีราคาเด็ก/ไม่ แจกกระเป๋าซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
นํา้ มันโลกที่มีการปรั บราคาสูงขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนาํ ้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษีนาํ ้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี 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 , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มี
อายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสงู กว่า 70 ปี ขึ ้นไป ค่าชดเชยทังหลายตาม
้
กรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึง่ ของค่าชดเชยที่ระบุไว้ ในกรรมธรรม์ ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจํากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริ ษัทประกัน
ชีวิต 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 อํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การ
ยึดพาหนะ 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)
 ค่าทิปกระเป๋ า
 ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่ า เดินทางทัง้ หมด 5 วัน จ่ าย
ไกด์ 50 หยวน คนขับ 50 หยวน รวมเป็ น 100 หยวนต่ อคน ในส่ วนของหัวหน้ าทัวร์ ขนึ ้ อยู่กับความเหมาะสม (เด็กชําระ

ทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
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 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถกู ต้ อง จะต้ องบวกค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่
จ่าย จากยอดขายจริ งทังหมดเท่
้
านัน้ และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถกู ให้ กบั บริ ษัททัวร์
เท่านัน้
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลง
การเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ าน มีหวั หน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ น
จํานวนเงิน 400 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 คืนเงินทังหมด
้
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 ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อกรุ๊ ปที่มกี ารการันตีคา่ มัด
จําที่พกั โดยตรง หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขันตํ
้ ่าผู้ใหญ่ 20 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
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6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า
7. ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรั บสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรั บราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ ้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 ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ร ะบุ
ไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรั บหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุ ดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ าเกิดการชํารุ ด
เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 2 นิ ้ว 2 ใบ มีพื ้นหลังสีฟ้า หรื อสีขาวเท่านัน้ อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านัน้ และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อ
รู ปพริ น้ ซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ายข้ าราชการในการยื่นวีซา่ กรุ ณาเตรี ยมหนังสือ
รับรองต้ นสังกัดจัดมาพร้ อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาให้ เป็ นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุ ณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้ วย เนื่องจากสถานทูตต้ องการดูว่า
ตังแต่
้ ปี 2010 จนถึงปี ปั จจุบนั ผู้เดินทางเคยเข้ าประเทศจีนมาแล้ วหรื อไม่
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มชี ื่อของผู้เดินทาง
ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ ้นไป **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ ได้ กบั สถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
7. กรณี เด็กอายุต่ ํากว่ า 15 ปี , นั กเรี ยน, นั กศึกษา ต้ องแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรั บรองของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้รับรอง
ค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มี
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ชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงิ นที่สามารถรั บรอง
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

8. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้ องมีผ้ ูรับรองค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่
ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ ว่า เกี่ยวข้ องกับผู้เดินทางอย่างไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับรองค่าใช้ จ่าย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรื อ ฝากประจํา หรื อ เท่านัน้ ( ปรับ บัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง )
ตังแต่
้ หน้ าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสําเนาทุกหน้ า ทุกแผ่น (กรุ ณาอย่าถ่ายข้ ามหน้ า) และต้ องมียอดเงินที่
สามารถรับรองค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ ายสําเนาย้ อนหลัง 3 เดือนขึน้ ไป**

9. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
10. ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศกึ ษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน หม ายเลข
โทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออก
วีซ่า เล่ มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวี ซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั ง้ บริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บั ตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้ นวีซา่ / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุ ณาดูแล
บัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้
-หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
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 า-ออก
อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
4.หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
มิฉะนั้นบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รู ปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
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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 างชาติฝรั่ งเศสไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
 ยื่นวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบ
ล่ วงหน้ า**
**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั ง้ กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**
ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั ง้

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ 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 / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้าน................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................................................................
ตาแหน่ งงาน........................................................................................................................................................................................................

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010
168/19 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd. Ladprao, Bangkok 10230 www.countertour.com
Tel : 02-539-5558 , 081-350-9245 E-mail : info@countertour.com

ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
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
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง
ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

