รหัสทัวร์ CN-A82-PEK03

BEIJING (5D3N)
PEK03 BEIJING นางพญาเหนือมังกร
สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)

บินด้วยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
HU 7996
BKK(กรุงเทพ) – PEK (ปักกิ่ ง)
01.35-07.20
HU 7995
PEK (ปักกิ่ ง)- BKK(กรุงเทพ)
19.15-23.55
**โหลดกระเป๋าสั มภาระโดยน้าหนักไม่ เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึน้ เครื่ องบินได้ น้าหนักไม่ เกิน 7 ก.ก. **

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.30 น.

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4
ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอินและหัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง ข้อควรทราบ : ประเทศจีนไม่อนุ ญาตให้นาอาหารสด จาพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
เข้าประเทศ หากฝ่ าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ดุล ยพินิจของเจ้าหน้าทีศ่ ุลกากร ด่านตรวจคน
เข้าเมือง

DAY 2
เมืองปักกิ่ ง – จัตุรสั เทียนอันเหมิ น – พระราชวังต้องห้าม – สวนจิ งซาน – หอฟ้ าบูชาเทียน
ถาน – ร้านนวดเท้า – ชมโชว์กายกรรม
(-/ L/ D)
01.35 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ปักกิ่ ง ประเทศจีน โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES (HU)
เทีย่ วบินที่ HU7996 **มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชัวโมง**
่

07.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ปักกิ่ ง ประเทศจีน (ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 1
ชัวโมง)
่
หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สู่ จัตุรสั เที ยนอันเหมิ น ตัง้ อยู่ใจกลางกรุง ปั กกิง่ ประเทศจีน เป็ นจัตุรสั ขนาดใหญ่อนั ดับต้นๆ ของโลก
ด้วยพื้นที่ทงั ้ สิ้น 440,000 ตร.ม. (กว้าง 500 เมตร, ยาว 880 เมตร) สามารถจุประชากรได้ถงึ 1 ล้านคน
จัตุรสั แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปี ค.ศ. 1417) เดิมมีช่อื ว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1651 ซึ่งเป็ นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชงิ มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมา
เป็ น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปั จจุบนั จัตุรสั เทียนอันเหมินถือเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของประเทศจีนเพราะ
เป็ นทีต่ งั ้ ของสถานทีส่ าคัญทางราชการอีกทัง้ เคยมีเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในประวัตศิ าสตร์ชาติจนี
เกิดขึน้ และจารึกไว้มากมาย จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตัง้ อยู่ทางทิศเหนือของจตุรสั เทียน
อันเหมิน เป็ นพระราชวังหลวงมาตัง้ แต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชงิ พระราชวังต้องห้ามยังรูจ้ กั
กันในนาม พิพธิ ภัณฑ์พระราชวัง ครอบคลุมพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร อาคาร 800 หลัง มีห้องทัง้ หมด
9,999 ห้อง และมีพระทีน่ งั ่ 75 องค์ หอพระสมุด ห้องหับต่างๆอีกมาก รวมทัง้ ยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดิน
เชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกาแพงที่สูงถึง 11 เมตรล้อมรอบ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตัง้ แต่
พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ เป็ นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้ขา้ ราชการ
ชัน้ สูงยังต้องขออนุญาตเป็ นกรณีพเิ ศษ จึงเรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะทรง
ประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้กนั ้ พระองค์จากโลกภายนอก โดยมีสนมกานัล ขันที และข้าหลวงรับใช้ซ่งึ คน
เหล่านี้ต้องอาศัยอยู่ในนครต้องห้ามตลอดชีวติ เพื่อความสาราญของจักรพรรดิ ในวังจะมีวเิ สท 6,000 คน
ประกอบพระกระยาหาร มีสนมกานัล 9,000 นาง ซึง่ มีขนั ที 70,000 คน คอยดูแลให้ มีคาเล่าลือกันว่า พระ
นางซูสไี ทเฮา เวลาเสวยก็จะมีพระกระยาหารถึง 148 ชุด และทรงส่งขันทีไปเสาะหาชายหนุ่มซึง่ เข้าวังแล้ว
จะไม่มผี ใู้ ดพบเห็นอีกเลย จากนัน้ นาท่านสู่ สวนจิ งซาน สวนขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่ดา้ นทิศเหนือฝัง่ ตรงข้ามของ
พระราชวังต้องห้าม สวนแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิ หย่งเล่อ
แห่งราชวงศ์หมิง (องค์เดียวกับทีท่ รงดาริสร้างพระราชวังต้องห้าม) ดินทีใ่ ช้ถมภูเขานี้กม็ าจากการขุดลอก
คลองทัง้ 4 ด้านของพระราชวังต้องห้ามนันเอง
่

กลางวัน

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่
พักที่

จากนั้นนาท่านสู่ หอบูชาฟ้ าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 หนึ่งในสถานที่
ท่ อ งเที่ย วที่โ ด่ งดัง ที่สุ ด แห่ งหนึ่ ง ในจีน สร้า งขึ้น มาตัง้ แต่ ส มัย ราชวงศ์หมิง ค.ศ. 1420 เป็ น สถานที่ซ่ึง
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็ นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้ าตกต้องตาม
ฤดูกาล ขอให้พชื พันธุ์ธญ
ั ญาหารอุดมสมบูรณ์เป็ นประจาทุกปี ปั จจุบนั กลายเป็ นเขตของสวนสาธารณะ
เทียนถาน ภายในมีพน้ื ทีก่ ว่า 1,668.75 ไร่ อุดมไปด้วยต้นไป๋ กว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ากว่าร้อย
ปี จากนัน้ นาท่านแวะ ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน ชมการสาธิตการนวดเท้า เป็ นอีกวิธหี นึ่งในการผ่อน
คลายความเครียดปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธธี รรมชาติ จากนัน้ นาท่านชมโชว์สุดตระการ
ตา โชว์กายกรรมปักกิ่ ง ซึ่งเป็ นโชว์ทข่ี น้ึ ชื่อของเมืองปั กกิง่ เป็ นการแสดงความสามารถของนักแสดงใน
การโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกัน
ไปโชว์ค วามสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ค วงของ เป็ นต้น แต่ไฮไลท์เ ลยคือการขับ
มอเตอร์ไซค์หลายๆคันวนอยู่ในพื้นที่จากัดและโชว์กายกรรมปั กกิง่ นัน้ ยังชื่อเป็ นโชว์กายกรรมที่มชี ่อื ก้อง
โลกมาก
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้สมุนไพร
 FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า

DAY 3
วัดลามะ – ยางพารา – นัง่ สามล้อเที่ยวชมย่านโบราณหูถง – ร้านไข่มุก – ถนนหวังฝูจิ๋ง
(B/ L/ D)
เช้า

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดลามะ หรือรู้จกั กันในอีกชื่อ วัดหย่งเหอกง วัดใหญ่ท่เี ก่าแก่ของศาสนาพุทธนิกาย
ทิเบตอันลือชื่อในกรุงปั กกิง่ เป็ นโบราณสถานทีร่ วมเอกลักษณ์ของชนชาติฮนั ่ แมนจู มองโกล และทิเบต สี่

ชนชาติสาคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึง่ มีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ในประเทศจีน มีเนื้อทีก่ ว่า
60,000 ตารางกิโลเมตร มีตาหนักต่างๆกว่า 1,000 ห้อง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็ นวังที่ประทับขององค์ชายสี่
ของล้าค่าในวัดลามะคือ “พระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตรยทีอ่ ยู่ในวิหารว่านฝูเก๋อ” ซึ่งเป็ นวิหารทีส่ ูงใหญ่
ทีส่ ุดภายในวัดลามะ สูงกว่า 30 เมตร มีหลังคา 3 ชัน้ ก่อด้วยไม้ทงั ้ หมด ในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
พระศรีอริยเมตไตรยปางยืน ทีแ่ กะสลักด้วยไม้จนั ทน์หอม สูง 26 เมตร ส่วนล่าง 8 เมตรฝังอยู่ใต้ดนิ อีก 18
เมตรอยู่เหนือพื้นดิน พระพุทธรูปทัง้ องค์มนี ้ าหนักประมาณ 100 ตัน ได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็ น
พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้จนั ทร์หอมต้นเดียวที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก จากนัน้ นาท่านสู่ ร้านยางพารา ให้
ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆมากมาย อาทิเช่น หมอนยางพารา
เป็ นต้น จากนัน้ นาท่าน นัง่ สามล้อชมย่านโบราณหูถง ซึ่งเป็ นตรอกซอกซอยโบราณที่มเี อกลักษณ์
เฉพาะของปั กกิง่ ส่วนใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง โดยสร้างอยู่รายรอบบริเวณพระราชวัง
ต้องห้าม แรกเริม่ นัน้ การจัดทีพ่ กั อาศัยในหูถง้ จะกาหนดตามฐานะทางสังคม ยิง่ อยู่ใกล้พระราชวังต้องห้าม
มากเท่าไหร่ ก็แสดงถึง ฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นตามลาดับ หูถ้งที่อยู่ในแนวทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก
ของพระราชวังต้องห้ามจะเป็ นทีพ่ กั อาศัยของขุนนางและชนชัน้ สูง ส่วนหูถง้ ทีอ่ ยู่ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้
นัน้ จะเป็ นทีพ่ กั อาศัยของสามัญชน

กลางวัน

คา่
พักที่

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดปักกิ่ ง
จากนัน้ นาท่านชม ร้านไข่มุก เลือกซือ้ ครีมไข่มุกบารุงผิว ทีส่ กัดมาจากไข่มุกน้าจืด ทีเ่ พาะเลีย้ งใน
ทะเลสาบ จากนัน้ นาท่านสู่ ถนนหวังฟู่ จิ่ ง ซึง่ เป็ นทีช่ อ้ ปปิ้ งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองปั กกิง่ เป็ นถนนเส้นยาวๆ
สาหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิง่ ผ่าน มีหา้ งสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน
รวมทัง้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือ ครบครัน พาท่านจับจ่ายกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีรา้ นกิฟ๊ ช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ
นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติ ซึง่ น่าชมแต่เป็ นสัตว์แปลกๆ ทีไ่ ม่ถูกปากคนไทย
เท่าไหร่ ให้ท่านได้อสิ ระถ่ายรูป ช้อปปิ้ ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 FU YONG YULONG HOTEL , BEIJING โรงแรมระดับ 5 ดาวจีนหรือเทียบเท่า

DAY 4
ร้านหยก – กาแพงเมืองจีน ด่าน JUYONGGUAN – TELIHUA ART 3D GALLERY – ร้านบัว
หิ มะ – แช่น้าพุร้อนที่โรงแรมในห้องพักส่วนตัว
(B/ L/ D)
เช้า

กลางวัน

คา่
พักที่

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็ นเครื่องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากอันล้าค่าแก่คนที่
ท่านรัก จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองจีน หรือ ที่ชาวจีนเรียกว่า “กาแพงหมื่นลี้” 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สัญลักษณ์ทางประวัติศาตร์ของประเทศจีนอันยาวนาน กาแพงส่วนใหญ่ท่ี
ปรากฏในปั จจุบนั สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์ฉิน ทัง้ นี้เพือ่ ป้ องกันการรุกรานจากชาวฮันหรือซังหนู ตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์ โ จว (ราว 450 ปี ก่ อ นคริ ส ตกาล) โดยน าท่ า นเยี่ ย มชมตรงจุ ด ของ ด่ า นจี ห ย่ ง กวน
(“JUYONGGUAN”) ซึ่งถือว่าเป็ นด่านที่ข้นึ ชื่อในเรื่องของความงดงามด้านทิวทัศน์ เป็ นทัศนียภาพของ
ภูเขาสูงใหญ่ท่สี ลับกันไปมา และอีกหนึ่งไฮไลท์มปี ้ อมปราการที่มอี ายุราวๆประมาณร้อยปี ท่เี ปิ ดให้ทาง
นักท่องเทีย่ วได้แวะเทีย่ วชม
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ TELIHUA ART 3D GALLERY เป็ นสถานที่จดั แสดงนิทรรศการ ที่เต็มไปด้วย
ความมหัศจรรย์ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ณ แห่งนี้คุณสามารถ เข้าไปในโลกของสามมิติ ไป
พร้อมกับรูปภาพทีเ่ ราสามารถสร้างจินตนาการ ด้วยการโพสท่าทางไปกับเนื้อหาของรูปภาพ จากนัน้ ท่าน
สู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ชมครีมเป่ าซู่ถงั หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชื่อ “บัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผล
ไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน
 บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พิ เศษ เมนูเป็ ดปักกิ่ ง
HOT SPRING HOTEL , BEIJING โรงแรมน้าพุร้อนจีนหรือเทียบเท่า

**เป็ นโรงแรมทีส่ ามารถแช่น้ าพุรอ้ นในห้องน้ าส่วนตัวภายในห้องพักของลูกค้า หากต้องการไปแช่ดา้ นนอก
จะต้องชาระเพิม่ ท่านละ 188 หยวน**

DAY 5
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่ เซี่ยะ – กรุงเทพฯ
เช้า

(B/ L/ -)

 รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน พระราชวังนี้มพี น้ื ที่ 1,813 ไร่ ส่วนใหญ่
พืน้ ทีแ่ ห่งนี้เป็ นทะเลสาบคุนหมิง จากนัน้ ได้มคี าสังให้
่ นาดินไปถมเป็ นภูเขาแล้วสร้างวังบนภูเขา ให้ช่อื ว่า
“ว่านโซวซ่าน” หรือภูเขาหมื่นปี พร้อมตาหนักน้อยใหญ่หลายหลัง สวนดอกไม้กว่า 300 แห่ง ลานกว้าง
หลายแห่งเชื่อมต่อถึงกันด้วยระเบียงทางเดินริมทะเลสาบ ทีม่ ชี ่อื เรียกว่า ฉางหลาง ซึ่งถือเป็ นระเบียงที่มี
ความยาวมากทีส่ ุดในโลก โดยเป็ นระเบียงทีม่ หี ลังคาคลุมโดยตลอดทอดยาวจากหมู่พระตาหนักตะวันออก
ไปยังเรือหินอ่อนของพระนางซูสไี ทเฮาทางตะวันตก เดิมนัน้ เป็ นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไล
ข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถงึ สมัยพระเจ้า
เฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริยร์ าชวงศ์ชงิ ทรงใช้เป็ นทีเ่ สด็จแปรพระราชฐาน
หนีความร้อนจากพระราชวังหลวงทีป่ ั กกิง่ ในฤดูรอ้ นมาประทับทีพ่ ระราชวังฤดูรอ้ นแห่งนี้ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
กันว่าอุทยานแห่งนี้เป็ นอุทยานหลวงทีง่ ดงามทีส่ ุดของจีน

กลางวัน

19.15 น.
23.55 น.

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารแต้จิ๋ว
จากนัน้ น าท่ า นสู่ ร้านปี่ เซี ย ะ สถานที่ศ ัก ดิส์ ิท ธิเ์ กี่ย วกับ โชคลาภเงิน ทองของชาวจีน ที่น่ี ท่ า นจะได้
ศึกษาศาสตร์แห่งการเสริมโชคลาภ บารมี ศาสตร์การแก้ไขฮวงจุย้ ของชาวจีน เหมาะสาหรับท่านทีท่ าการ
ค้าขาย หรือประกอบกิจการต่างๆ
ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ปักกิ่ ง ประเทศจีน
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน HAINAN AIRLINES
เที่ยวบินที่ HU7995 **มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 5 ชัวโมง
่ **
เดิ นทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ......พร้อมความประทับใจ
**********************************************************

** หากลูกค้าท่านจาเป็ นต้องออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน,รถไฟ,รถทัวร์) กรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ของ
บริ ษทั ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือเวลาบิน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในต่อ โปรดแจ้งให้บริ ษทั ฯทราบในวันจอง
ทัวร์เพราะประโยชน์ ของตัวท่านเอง **

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้องละ
กาหนดการเดิ นทาง
2 – 3 ท่าน
อัตราท่านละ

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เพิ่ ม เครือ่ งบิน

(เด็กอายุไม่เกิ น (เด็กอายุไม่เกิ น อัตรา อัตราท่าน
20 ปี )
20 ปี )
ห้องละ
ละ
อัตราท่านละ อัตราท่านละ
วันเดิ นทางเดือน เมษายน 2563
01-05 เมษายน 2563

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

02-06 เมษายน 2563

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

08-12 เมษายน 2563

19,999

21,999

21,999

7,900

9,900

09-13 เมษายน 2563

19,999

21,999

21,999

7,900

9,900

10-14 เมษายน 2563

21,999

24,999

24,999

7,900

9,900

11-15 เมษายน 2563

21,999

24,999

24,999

7,900

9,900

22-26 เมษายน 2563

12,999

15,999

15,999

5,900

7,900

29เม.ย.-03 พ.ค.2563

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

วันเดิ นทางเดือน พฤษภาคม 2563
02-06 พฤษภาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

05-09 พฤษภาคม 2563

15,999

18,999

18,999

5,900

7,900

13-17 พฤษภาคม 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

20-24 พฤษภาคม 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

27-31 พฤษภาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

วันเดิ นทางเดือน มิถนุ ายน 2563
03-07 มิถน
ุ ายน 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

10-14 มิถน
ุ ายน 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

17-21 มิถน
ุ ายน 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

24-28 มิถน
ุ ายน 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

วันเดิ นทางเดือน กรกฎาคม 2563
02-06 กรกฎาคม 2563

19,999

22,999

22,999

7,900

9,900

03-07 กรกฎาคม 2563

19,999

22,999

22,999

7,900

9,900

วันเดิ นทางเดือน สิ งหาคม 2563
19-23 สงิ หาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

26-30 สงิ หาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

วันเดิ นทางเดือน กันยายน 2563
02-06 ก ันยายน 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

09-13 ก ันยายน 2563

13,999

16,999

16,999

5,900

7,900

วันเดิ นทางเดือน ตุลาคม 2563
07-11 ตุลาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

14-18 ตุลาคม 2563

14,999

17,999

17,999

5,900

7,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 1,500
บาท ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน ไม่รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทาง
กลับ (Infant) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดย
ส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี นับจากวันเดิ นทาง ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์เพิ่ ม 3,000 บาทต่อท่าน **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,900 บาท **

โรงแรมที่พกั อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
** สาหรับอัตราค่าบริ การนี้ จาเป็ นต้องมีผ้เู ดิ นทางจานวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณี ที่มีผ้เู ดิ นทางไม่ถึง
ตามจานวนที่กาหนด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ (ปรับ
ราคาเพิ่ มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดิ นทาง ตามความต้องการของผู้เดิ นทาง) **

** ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั ่วไปได้ร้จู กั คือ ร้านนวดเท้า(บัวหิ มะ), ร้านหยก,ร้านไข่มุก,ร้านเปี่ ยเซี๊ยะ,

ร้านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ
ทัง้ สิ้ น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400 หยวน / ท่าน / ร้าน**
** ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดิ นทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดิ นทางและยกเว้นการทา
วีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่
ทราบกฎกติ กา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี
หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดิ นทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิ ตย์ **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครื่องบิน ตามที่
ตามทีต่ าราง อัตราค่าบริการระบุ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน สายการบิน HAINAN AIRLINES (HU) อนุญาตให้
โหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 23 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนัก
ไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสาย
การบิน) **
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่า
นี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บก่อ น
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ค่าทาวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รบั การยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติจ่ายเพิม่ จากค่าทัวร์ 1,000 หยวน และผู้
เดินทางเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง)
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การยื่นวีซ่ากรุป๊ ท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือ
เดินทาง (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) ชาระพร้อมเงิ นมัดจาครัง้ แรก หรือ
ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,800 บาท (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยโดยท่านต้องไปยื่น
ด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
- หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้ รวมทัง้
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางทีบ่ นิ ลงปั กกิง่ / ปั กกิง่ +เซีย่ งไฮ้ (เทีย่ ว
2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้
- ในกรณีรฐั บาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทัง้ สิน้ ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วี
ซ่าด่วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,925 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสือเดิ นทาง
ไทยเท่านัน้ )

- กรณีทส่ี ามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้แต่ลูกค้าประสงค์ตอ้ งการทาวีซ่าเดีย่ วสามารถติดต่อตัวแทนรับทาวีซ่า
ใกล้บา้ นท่าน
- สาหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.
อุซเบกิส ถาน 5.ทาจิกิส ถาน 6.เติร์กเมนิส ถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดอี าระเบีย 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
(ตัง้ แต่ปี 2014 เป็ นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทาวีซ่าเดีย่ วเท่านัน้ )

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
• กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงิ นมัดจาท่านละ ท่ านละ 10,000.บาท และตัดทีน่ งั ่ การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินใน 2 วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีท่มี ีควิ รอ (Waiting
List) ก็จะให้สทิ ธิไปตามระบบ
์
ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
• กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้ หมด ครบ 100% ก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือ
เอเย่นต์ไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีทอ่ี ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตั วิ ซี ่า รอนัดสัมภาษณ์วซี ่า ทีท่ าให้
ทางบริษัทไม่ได้รบั เงินตามเวลาที่กาหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่า
นักท่องเทีย่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆทันที
• กรณี ลู ก ค้าเดิน ทางไม่ไ ด้ สามารถเปลี่ยนชื่อ คนเดิน ทางได้ ก่อ นเดินทาง 14 วันทาการ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่ ค ืน
ค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีทไ่ี ม่สามารถหาคนมาแทนได้
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่ าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั

เงื่อนไขการ ยกเลิ ก การเดิ นทาง
• กรณีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาทีบ่ ริษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสาร
แจ้งยืนยันยกเลิก การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่ า นทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้

• กรณีตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่ วหรือเอเย่นต์ (ผูม้ รี ายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์
หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดาเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือ มอบ
อานาจประกอบ (กรณีดาเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆทัง้ หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ ดินทาง สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบอานาจ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารทีต่ อ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ไม่คนี เงินค่าบริการทีช่ าระแล้วทัง้ หมด
** ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนาเทีย่ ว
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั เป็ นต้น **
**เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตั ๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก
หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
คืนเงิ นทัง้ หมดให้กบั ท่านทุกกรณี **
• การเดินทางทีต่ ้องการันตีมดั จาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเทีย่ วบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight
กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทัง้ หมดไม่ว่า
กรณีใดๆก็ตาม
• สาหรับอัตราค่าบริการนี้ จาเป็ นต้องมีผเู้ ดินทางจานวน 20 ท่าน ขึน้ ไป ในแต่ละคณะ กรณีทม่ี ผี เู้ ดินทางไม่ถงึ ตาม
จานวนที่กาหนด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
ก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคา
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษทั จะแจ้งให้กบั นักท่องเทีย่ วหรือเอเย่นต์ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มวี ซี ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
สาหรับประเทศที่มวี ีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่จี ะให้บริการและ
ดาเนินการต่อไป
• ในกรณีทล่ี ูกค้าดาเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทล่ี ูกค้าชาระมาแล้วไม่ว่าส่วน
ใดส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีทว่ี ซี ่าไม่ผ่านการอนุมตั จิ ากทางสถานทูต กรณีน้ที างบริษทั จะคิดค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้น
จริงทัง้ หมด โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
• การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษทั

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
• คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 20 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เ ดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีท่ีจ ะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพือ่ ให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป

• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดิ
์
นทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่ า นทราบล่ ว งหน้ า เพื่อ วางแผนการเดิน ทางใหม่ อีก ครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์ม ลางาน กรุ ณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
• กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทาง
ได้ เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อง
มาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
• กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบิน เพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
• กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
• กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
• หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 5 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
• อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
• ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กัน มาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
• หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้

• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลี
์ ย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือ่ นไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั
จะคานึงถึงประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
• เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการไม่
์
สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
• กรณีทท่ี ่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
• หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่
์ อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อม
กับแจ้งมาที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัท
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่แ (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร
(ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการและขัน้ ตอนของ
แต่ละคณะ
• เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
์
อกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
• ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3ท่าน Triple) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
• กรณีท่ที ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิในการคื
์
นค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้

• ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
• รายการนี้เ ป็ นเพียงข้อ เสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ )
••

สาเนาหนังสือเดิ นทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

ใช้สาเนาพาสปอร์ต ต้องถ่ายชัดเจน เห็นทัง้ 2 หน้ าเต็ม ตามตัวอย่างเท่านัน้ !!
•
รูปถ่าย ถ่ายจากมือถือ หรือ กล้องถ่ายรูปหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ห้ามถ่ายเซลฟี่ และ
ส่งรูปเข้ามาทางไลน์ ได้เลย

ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านใดที่เคยไป 24 ประเทศดังนี้ ไม่สามารถใช้วีซ่ากรุป๊ เข้าจีนได้
ต้องทาการยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน

**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชารุด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ทั้ง
สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ
สร้อย ต่างหู แว่นตาแฟชั ่น แว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้
นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั 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 ต้องใช้สูติบตั 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 ญาตการทางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ตา่ กว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตา่ 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุ ญาตการทางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง
• กรณี หนั งสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่ องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์
อย่างน้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้)

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,400 บาท หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ
• 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 เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั ่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME...............................................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส ..............................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.....................................................................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................
ตาแหน่งงาน.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.......................................................................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ......................................……......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ............................................................................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ...................................................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................................................................
RELATION....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ทา่ น
เกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

