นำท่ ำนบินสู่ ประเทศจีน โดยสำยกำรบิน นกสกู๊ต
สัมผัสควำมยิง่ ใหญ่ ของมหำนครเซี่ยงไฮ้ จำกบน SKY WALL หอไขมุก
นมัสกำรพระใหญ่ หลิงซำน พระพุทธรูปปำงห้ ำมญำติสัมฤทธิ์ทใี่ หญ่ ที่สุดในจีน
ผ่ำนชมกำแพงเมืองโบรำณนำนกิง อดีตควำมยิง่ ใหญ่ และรุ่งโรจน์ แห่ งรำชวงศ์ หมิง
ช้ อปปิ้ งจุใจตลำดก๊อปปี้ เถำเป่ ำ ถนนนำนกิง และตลำดเก่ำเฉินหวังเมี่ยว
เมนูพเิ ศษ !! เสี่ยวหลงเปำ-ไก่แดง-ซี่โครงหมูอูซี

วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -นำนกิง (สนำมบินนำนกิง ลูโกว)

11.00 น.

พร้ อมกันทีส่ นำมบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้ น 3 ประตูหมำยเลข 5 เคำน์ เตอร์ 6 สำยกำรบิน
NOKSCOOT(XW)พบเจ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัทฯ คอยให้ กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกในกำรเช็คอิน
(นำ้ หนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ำน หำกต้ องกำรซื้อนำ้ หนักเพิม่ ต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำย)
นำทุกท่ ำนเหินฟ้ ำสู่ เมืองนำนกิง ประเทศจีน โดยเทีย่ วบินที่ XW888
เดินทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำตินำนกิง ลูโกว ประเทศจีน นำท่ำนผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ำเมือง
และรับกระเป๋ ำสัมภำระ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง) ซึ่ งได้รับ
กำรขนำนนำมว่ำ “ เซี่ ยงไฮ้นอ้ ย ” เนื่ องจำกเป็ นเมืองอุตสำหกรรมที่มีทะเลสำบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสำบ
ไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ งทะเลสำบน้ ำจืดที่มีขนำดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่ำแก่ประวัติศำสตร์ ยำวนำนร่ วม
สำมพันกว่ำปี ในยุครำชวงศ์โจวและฉิ น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ DAYS INN FRONTIER WUXI หรื อเทียบเท่ำ

13.50 น.
18.50 น.

ค่ำ

วันทีส่ อง

พระใหญ่ หลิงซำน(รวมรถรำง) - ร้ ำนไข่ มกุ –-เซี่ยงไฮ้ -ร้ ำนชำผู่เอ๋อร์ - ตลำด 100 ปี
เฉินหวังเมีย่ ว - ย่ ำนซินเทียนตี้

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนสักกำระ พระใหญ่ หลิงซำนต้ ำฝอ (รวมรถรำง) เข้ำชมพระพุทธรู ปปำงห้ำมญำติทองสำริ ดองค์
ใหญ่ที่เขำหลิ งซำน ซึ่ งมีควำมสู ง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ประทับอยู่บนเนิ นเขำหลิ งซำน หันพระพักตร์
ออกสู่ ทะเลสำบไท่หู เป็ นพระพุทธรู ปที่ มี พระพักตร์ งดงำม ที่ เมื่ อเดิ นไปทำงใด ก็เหมื อนว่ำองค์พระ
กำลังมองตำมเรำอยู่ ทุกวันวัดหลิงซำนยังมีจุดแสดงรู ปปั้ นจำลองพระพุทธเจ้ำกำเนิ ดในดอกบัว โดยกลีบ
ดอกบัวค่อยๆบำนออก จนกระทัง่ กำเนิ ดพระพุทธเจ้ำขึ้น เป็ นกำรแสดงที่น่ำตื่นตำตื่นใจ เพรำะเป็ นกำร
แสดงประกอบกับน้ ำพุดนตรี พำท่ำนชมหอพระพุทธ ซึ่ งสร้ ำงขึ้นใหม่ได้อย่ำงสวยงำม ชมศำลำฝำนกง
ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสำบไท่หูที่กว้ำงใหญ่ ซึ่ งใช้เป็ นสถำนที่จดั กำรประชุ มพุทธศำสนำโลก ครั้งที่ 2 เป็ นกลุ่ม
สถำปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังกำร นำท่ำนแวะชม ร้ ำนไข่ มุก เลือกซื้ อครี มไข่มุกบำรุ งผิวที่สกัดมำจำกไข่มุก
น้ ำจืดที่เพำะเลี้ยงในทะเลสำบ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !! บริกำรท่ ำนด้ วย เมนูซี่โครงหมูอ๋ ซู ี
จำกนั้นนำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ มหำนครเซี่ ยงไฮ้ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่ วโมง) มหำนครที่ ใหญ่
ที่ สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บ ริ เวณปำกแม่น้ ำแยงซี เป็ นศู นย์กลำงกำรคมนำคมและเศรษฐกิ จทำงภำค

เทีย่ ง

ค่ำ

ตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่ 6,200 ตร.กม.มีประชำกรประมำณ 14 ล้ำนคน เป็ นเมืองท่ำพำณิ ชย์ขนำดใหญ่
แห่ งทะเลจีนใต้ ที่ได้รับกำรพัฒนำจนถู กขนำนนำมว่ำ “นครปำรี สแห่ งตะวันออก” ระหว่ำงทำงนำท่ำน
แวะชิ ม ชำที่ ร้ ำนใบชำ ให้ ท่ ำนได้ล องชิ ม “ชำผู่เอ่ อร์ ” ชำที่ มี ชื่ อเสี ยงของมณฑลยูน ำน ชมกำรสำธิ ต
ขั้น ตอนกำรชงชำผู่เอ่ อร์ ใบชำที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ำเป็ นใบชำเพื่ อ สุ ข ภำพและควำมงำม น ำท่ ำ นสู่ “ตลำดเฉิ น
หวังเมี่ยว” หรื อตลำดร้ อยปี เซี่ ยงไฮ้ เป็ นตลำดเก่ ำของผู่ตง เมื องเซี่ ยงไฮ้อำคำรบ้ำนเรื อนบริ เวณนี้ เป็ น
สถำปั ตยกรรมโบรำณสมัยรำชวงศ์หมิ งและชิ ง แต่ทำเป็ นร้ ำนขำยของมีท้ งั ของพื้นเมื องโบรำณ ของที่
ระลึ ก และสิ น ค้ำสมัย ใหม่ อย่ำงรองเท้ำกี ฬ ำ กระเป๋ ำ อี ก ทั้งยังมี ร้ำนขำยขนมและอำหำรพื้ น เมื องอี ก
มำกมำย ให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย จำกนั้นนำท่ำนสู่ ย่ำนซินเทียนตี้ เป็ นหนึ่ งในย่ำนกำรค้ำและ
แหล่ งท่องเที่ ยวที่ คึกคักที่ สุ ดในนครเซี่ ยงไฮ้ อดี ตเคยเป็ นเขตบ้ำนก่ ออิ ฐสี เทำสไตล์สือคู่เหมิ น ซึ่ งเป็ น
สถำปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ พิเศษของเซี่ ยงไฮ้ ตอนหลังได้รับกำรปรับปรุ งจำกรัฐบำลให้เป็ นย่ำนถนน
คนเดิน กลำยมำเป็ นสถำนที่เที่ยวที่ฮิตติดอันดับคนเซี่ ยงไฮ้ได้ใ นเวลำอันสั้น มีสถำปั ตยกรรมทั้งเก่ำแก่
และทันสมัยผสมผสำนกัน มีร้ำนอำหำร ร้ำนค้ำ และสถำนบันเทิงสไตล์ตะวันออกและตะวันตกหลอม
รวมกัน อีกทั้งยังได้รักษำบรรยำกำศดั้งเดิมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์แบบเซี่ ยงไฮ้เอำไว้อย่ำงลงตัว ทุก
วันนี้ ซิ นเทียนตี้ได้กลำยเป็ นสัญลักษณ์ทำงวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร พิเศษ!! บริกำรท่ ำนด้ วยเมนู เสี่ ยวหลงเปำ
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ NEW YANGTE HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

ร้ ำนนวดเท้ ำ(บัวหิมะ)-หอไข่ มุก-ร้ ำนผ้ ำไหม-ตลำดเถำเป่ ำ-หำดไว่ ทำน-ถนนนำนกิง

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ ำนนวดเท้ำเพื่อสุ ขภำพ ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำนวดขนำดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ ำ
ใคร พร้อมชมครี มเป่ ำซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดี ในชื่ อ “บัวหิ มะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ำนรักษำแผลไฟไหม
ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยำสำมัญประจำบ้ำน จำกนั้นนำทุ กท่ำนชมทิ วทัศน์ ของเมื องเซี่ ยงไฮ้บ น
หอไข่ มุก ที่ ระดับควำมสู ง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่ สองจะมี ทำงลงมำที่ ช้ นั SKY WALK ที่ระดับ
ควำมสู ง 259 เมตร ที่ช้ นั นี้จะสำมำรถมองลงมำยังฐำนข้ำงล่ำงได้ เนื่ องจำกทำพื้นเป็ นกระจกใส หอไข่มุก
ตั้งอยูใ่ นย่ำนผูต่ งหรื อเขตเมืองใหม่ของนครเซี่ ยงไฮ้ประเทศจีน ทำงตะวันออกของแม่น้ ำหวังผู่ ซึ่ งเต็มไป
ด้วยตึกระฟ้ ำ หอไข่มุก เป็ นสถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครเซี่ ยงไฮ้ จนมีคำพูดที่พูดติดปำกกันว่ำ "มำ
เซี่ ยงไฮ้ ถ้ำไม่ได้มำเยือนหอไข่มุก ถื อว่ำมำไม่ถึงเซี่ ยงไฮ้" ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่ อ
ของประเทศของจีนให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำที่ทำจำกผ้ำไหม เช่นผ้ำห่ม เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !! บริกำรท่ ำนด้ วย เมนูไก่ แดง

เทีย่ ง

จำกนั่นนำท่ำนเดิ นทำงสู่ ตลำดเถำเป่ ำ แหล่ งช้อปปิ้ งสิ นค้ำก๊อปปี้ แห่ งใหม่ของเมื องเซี่ ยงไฮ้ ซึ่ งจะขำย
สิ นค้ำต่ำงๆ อำทิเช่น กระเป๋ ำ เสื้ อผ้ำ รองเท้ำ นำฬิกำ อุปกรณ์กีฬำต่ำงๆที่เป็ นขอเลียนมำจำกแบบแบรนด์
ชั้นนำทัวร์ โลก รวมถึงสิ นค้ำ แบรด์อื่นๆของจีน จำกนั้นนำท่ำนสู่ บริ เวณ หำดไว่ ทำน ซึ่ งไม่ได้เป็ นหำด
ทรำยชำยทะเลแต่อย่ำงใด แต่เป็ นย่ำนถนนริ มแม่น้ ำที่มีควำมยำว 1.5 กิ โลเมตร ไปตำมริ มแม่น้ ำหวงผูฝ่ ั่ ง
ตะวันตกซึ่ งอยูใ่ นย่ำนเมืองเก่ำ หำดไว่ทนั ยังเคยเป็ นสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ ที่โด่งดังเรื่ อง “เจ้ำพ่อเซี่ ยง
ไฮ้” ซึ่ งถ่ำยทอด เรื่ องรำวของเจ้ำพ่อเซี่ ยงไฮ้ ที่เกิดขึ้นในยุคที่เมืองเซี่ ยงไฮ้เต็มไปด้วยเจ้ำพ่อหลำยแก๊ง แย่ง
ชิ งอำนำจกันให้วุ่นวำยไปหมด หำดไว่ทนั จึงมีชื่อที่รู้จกั ในหมู่นกั ท่องเที่ยวชำวไทยว่ำ "หำดเจ้ำพ่อเซี่ ยง
ไฮ้" นั่นเอง และหำดไว่ทนั นี้ ยงั อยูใ่ กล้ ถนนนำนกิง ถนนคนเดิ นที่เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้ำแบรนด์เนม
และสถำนที่ ท่องเที่ ยวที่ นิยมของคนไทยอี กแห่ งหนึ่ ง นอกจำกนี้ ที่หำดไว่ทนั ยังสำมำรถมองเห็ น "หอ
ไข่มุก" ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองเซี่ ยงไฮ้ได้อย่ำงชัดเจนอีกด้วย ใครมำเยือนเซี่ ยงไฮ้ จึงต้องไปแวะชม
ควำมงำมแบบคลำสสิ กของ “เดอะบันด์” จึงเรี ยกได้วำ่ มำถึงเซี่ ยงไฮ้จริ งๆ หลังจำกชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้จน
เต็มแล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนคนเดินนำนกิง

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั ณ NEW YANGTE HOTEL หรื อเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่

ร้ ำนหยก -นำนกิง - ผ่ ำนชมกำแพงเมืองโบรำณ - ตลำดฟูจื่อเมีย่ ว - กรุงเทพฯ

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชม ร้ ำนหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนำโชคให้ท่ำนได้เลือกซื้ อเป็ นของฝำกอันล้ ำค่ำแก่คนที่ท่ำนรัก
จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองนำนกิง หรื อ หนำนจิง ซึ่ งหมำยถึง “นครหลวงทำงใต้’’ ตั้งอยูช่ ่ วงกลำงไปจนถึ ง
ปลำยของแม่น้ ำแยงซี ในมณฑลเจียงซู หนำนจิง ถื อเป็ นจิ๊กซอชิ้ นสำคัญทำงประวัติศำสตร์ ของจีน ใน
อดีต นำนกิ ง เป็ นเมืองหลวงเก่ำแก่ถึง 10 รำชวงศ์ ที่นี่จึงเต็มไปด้วยโบรำณสถำนที่สะท้อนควำมเป็ นมำ
และควำมรุ่ งเรื องในอดีต ในฐำนะเมืองหลวงในช่วงรำชวงศ์หมิง และเมืองหลวงของสำธำรณรัฐจีนช่ วง
ต้นศตวรรษที่ 20 ทุกตำรำงนิ้วของเมืองอัดแน่นไปด้วยเรื่ องเล่ำของรอยยิม้ และครำบน้ ำตำ ซึ่ งล้วนหล่อ
หลอมให้จีน เป็ นชนชำติที่เข้มแข็งแต่แฝงด้วยควำมนุ่ มนวล ทั้งด้ำนประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรม (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่วโมง)

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ระหว่ำงทำง ผ่ ำนชม กำแพงเมืองโบรำณ หนึ่ งในสถำนที่สำคัญทำงประวัติศำสตร์ ของนำนกิง ที่แสดงถึง
ควำมรุ่ ง โรจน์ ไ ด้ดี ในฐำนะเมื อ งหลวงแห่ ง ช่ วงรำชวงศ์ห มิ ง ช่ วงปี 1368 -1421 เป็ นก ำแพงเมื อ งซึ่ ง
จักรพรรดิ จู หยวนจำง ผูส้ ถำปนำรำชวงศ์หมิง โปรดให้สร้ำงขึ้นเพื่อปกป้ องเมืองนำนกิงจำกกำรรุ กรำน
ใช้เวลำในกำรสร้ำงถึง 21ปี ใช้แรงงำนกว่ำ 200,000คน และใช้อิฐถึง 300ล้ำนก้อน เป็ นผลงำนชิ้นสำคัญ
ของสถำปนิกในอดีตกำลของจีน และมีอำยุรำว 600ปี แล้ว นำท่ำนเดินทำงสู่ ตลำดฟูจื่อเมี่ยว ซึ่ งที่นี่เป็ น
ตลำดที่ข้ ึนชื่อเรื่ องของกิน ท่ำนสำมำรถเดินลัดเลำะไปตำมซอยแคบๆ ในบรรยำกำศคึกคักก็จะพบกับร้ำน
รวงเล็กๆ ชื่ อดัง โดยเฉพำะของกิ นเล่นที่สำมำรถบอกเล่ำประวัติศำสตร์ ของเมืองได้เป็ นอย่ำงดี เมนู ที่ไม่
ควรพลำดคือ บัวลอยถัว่ แดง แป้ งคลุกงำทอด และเมนู ที่ทำจำกเต้ำหู ้ นอกจำกนี้ แล้วย่ำนนี้ ยงั มีศูนย์อำหำร
แบบบริ กำรตัวเองมำกมำยตลอดสองข้ำงทำงของถนนก้งหย่วนเจี๋ย ตลำดฟู่ จื่อเมี่ยวนั้นถือว่ำเป็ นสถำนที่
ซึ่งรวมร้ำนเด็ดๆของเมืองเอำไว้เลยก็วำ่ ได้สมควรแก่เวลำ นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำตินำน
กิง ลูโกว
23.45 น.
นำทุกท่ ำนเหินฟ้ ำกลับสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน NOKSCOOT(XW) เทีย่ วบินที่ XW888
03.15 +1
เดินทำงถึง สนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภำพ พร้ อมควำมประทับใจ
***หมำยเหตุ : โปรแกรมนีอ้ ำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ ตำมควำมเหมำะสม***
** หำกท่ำนทีต่ ้ องออกตั๋วภำยใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้งก่ อนทำกำร
ออกตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรื อ เวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ **
คณะยืนยันกำรเดินทำงที่ 20 ท่ำนมีหัวหน้ ำทัวร์
*** ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ***

อัตรำค่ ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่
ห้ องละ
2-3 ท่ ำน

เด็ก
อำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี

พักเดี่ยวเพิม่

รำคำ
ไม่ รวม
ตั๋ว

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560

9,777

11,777

3,500

-

01 – 04 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

02 – 05 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

16 – 19 เมษำยน 2560

10,999

13,777

3,500

-

19 – 22 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

22 – 25 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

23 – 26 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

27 – 30 เมษำยน 2560

9,999

12,777

3,500

-

28 เม.ย. – 01 พ.ค.2560

10,999

13,777

3,500

-

***ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น ยังไม่ รวมค่ ำทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้ ำทัวร์
ท่ ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่ ำน***
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยของรัฐบำลจีนเพื่อร่ วมโปรโมทสินค้ ำพื้นเมือง ในนำมของร้ ำนรัฐบำล คือ ใบชำ, หยก, บัวหิมะ, ผลิตภัณฑ์ จำกผ้ ำ
ไหม, ร้ ำนไข่ มุก ซึ่งจำเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ ทำงบริษัทฯ จึงอยำกเรียนชี้แจงลูกค้ ำทุกท่ ำนว่ ำ ร้ ำนรัฐบำล
ทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชม ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้ ำหำกลูกค้ ำ
ไม่ มีควำมประสงค์ จะเข้ ำร้ ำนรั ฐบำลทุ กเมื อง หรื อหำกท่ ำนต้ องกำรแยกตัวออกจำกคณะ ทำงบริ ษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในกำรเรี ยกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 900 หยวน /ท่ ำน

 โรงแรมที่พกั ที่อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ควำมเหมำะสมเป็ นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้ำเป็ นหลัก
 ณ สถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ จะมีช่ำงภำพมำถ่ำยรู ปแล้วมำจำหน่ำยในวันสุ ดท้ำย ลูกทัวร์ ท่ำนใดสนใจสำมำรถซื้ อได้ แต่
ถ้ำท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีกำรบังคับลูกทัวร์ ท้ งั สิ้ น แต่เป็ นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
 ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ำรถรับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำที่พกั ตำมที่ระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 ท่ำนหรื อ 3 ท่ำน
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำย
 ค่ำอำหำรตำมมื้อที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำจ้ำงมัคคุเทศก์คอยบริ กำรตลอดกำรเดินทำง
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่ ำวีซ่ำแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยวเข้ ำประเทศจีน ท่ ำนละ 1,000 บำท(สำหรับท่ำนทีเ่ ดินทำงไปและกลับพร้ อมคณะเท่ำนั้น)
 ค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยวเข้ ำประเทศจีน **ในกรณีทที่ ำงรัฐบำลจีนประกำศยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ ปท่ องเที่ยวผู้เดินทำงจะต้ อง
เสี ยค่ ำใช้ จ่ำยในกำรทำวีซ่ำเพิ่ม ท่ำนละ 1,500 บำท**
 ค่ ำทิปคนขับรถ หัวหน้ ำทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ ำนละ 200 หยวน/ทริป/ต่ อท่ำน
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
 ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวนอกเหนื อจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำทำหนังสื อเดินทำง ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกลค่ำ
อินเตอร์ เน็ต ค่ำซักรี ด มินิบำร์ ในห้องรวมถึงค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรำยกำร (กรุ ณำสอบถำมจำก
หัวหน้ ำทัวร์ ก่อนกำรใช้ บริกำร)

เงื่อนไขกำรชำระค่ ำบริกำร
 นักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้ องชำระเงินค่ ำบริกำรเต็มจำนวนต่ อท่ ำน ภำยใน 3 วันหลังจำกทำกำรยืนยันกำรจอง โดย
โอนเงินเข้ ำบัญชี
ธนำคำร
ไทยพำณิชย์ (สำขำ หนึ่งพัน)
ชื่ อบัญชี
นำยโสฬส ศิริวลั ลภ
เลขทีบ่ ัญชี
175-239584-6 (ออมทรัพย์)
 แฟกซ์ สลิปโอนเงินมำทีบ่ ริษัทฯ แฟกซ์ 02-3619689
 พร้ อมส่ งสำเนำหน้ ำหนังสื อเดินทำง ทีม่ ีอำยุกำรใช้ งำนเหลือไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน
 กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมำยฯ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของทำงบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.30 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆถือว่ำเป็ น
วันหยุดทำกำรของทำงบริ ษทั
 คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง
 กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรื อเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อ
ในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทำงมำเซ็ นเอกสำรกำรยกเลิ กที่ บริ ษทั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งเพื่ อแจ้ง
ยกเลิกกำรจองกับทำงบริ ษทั เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ทำงบริ ษทั ไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
 กรณี นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งกำรขอรับเงินค่ำบริ กำรคืน นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสำรกำรจอง)
จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทำงมำเซ็ นเอกสำรกำรขอรั บเงิ นคื นที่ บ ริ ษ ทั อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งเพื่อทำเรื่ องขอรั บ เงิ น
ค่ำบริ กำรคืน โดยแนบหนังสื อมอบอำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอำนำจ หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำบริ กำร
ต่ำงๆ และหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ตอ้ งกำรให้นำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริ กำรดังนี้
**เนื่ องจำกรำคำนี้เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ตั๋วเครื่ องบินต้ องเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุ บนหน้ ำตั๋วเท่ ำนั้ น จึงไม่ สำมำรถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำกรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ไม่ คืนเงินทั้งหมดให้ กบั ท่ ำนทุกกรณี**
 กำรเดิ นทำงที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำหรื อซื้ อขำดแบบมีเงื่ อนไข หรื อเที่ยวบินเหมำลำ CHARTER FLIGHT หรื อ EXTRA
FLIGHT กับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศ จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ำบริ กำรทั้งหมด
 กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมำยฯ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของทำงบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.30 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆถือว่ำเป็ น
วันหยุดทำกำรของทำงบริ ษทั
 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทำงไม่ถึง 20 คน

เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
 ทัวร์ น้ ีสำหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
 ทัวร์ น้ ี เป็ นทัวร์ แบบเหมำหำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรื อใช้บริ กำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรไม่วำ่ บำงส่ วนหรื อทั้งหมด
หรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆทำงบริ ษทั จะไม่คืนเงิ นค่ำบริ กำรไม่ว่ำบำงส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่
ท่ำน
 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรยกเลิ กกำรเดิ นทำงในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำนโดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดิ นทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ และอย่ำง
น้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่มีวซี ่ ำ แต่หำกทำงนักท่องเที่ยวทุกท่ำนยินดีที่จะชำระค่ำบริ กำรเพิ่มจำก
กำรที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำที่ทำงบริ ษทั กำหนดเพื่อให้คณะเดินทำงได้ ทำงเรำยินดีที่จะให้บริ กำรต่อไป
 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดชื่ อ นำมสกุล คำนำหน้ำชื่ อ เลขที่
หนังสื อเดิ นทำง และอื่นๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้ำหนังสื อ
เดินทำงให้กบั ทำงบริ ษทั พร้อมกำรชำระเงินมัดจำ
 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วันที่เดินทำงจริ งของประเทศที่เดินทำง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคำนึ งถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสำคัญ
 ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ด
จำกควำมผิดของทำงบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ควำมเจ็บป่ วย ควำม
สู ญหำยหรื อเสี ยหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรื อกำรบริ กำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
 อัตรำค่ำบริ กำรนี้ คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ทำงบริ ษทั เสนอรำคำ ดังนั้น ทำงบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรปรับรำคำค่ำบริ กำรเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋
เครื่ องบิน ค่ำภำษีเชื้อเพลิง ค่ำประกันภัยสำยกำรบิน กำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
 มัคคุเทศก์ พนักงำน หรื อตัวแทนของทำงบริ ษทั ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั กำกับเท่ำนั้น

ข้ อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
 กรุ ณำแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนำดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิ ล ลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุ งพลำสติ กใสซึ่ งมี ซิ ปล็อคปิ ดสนิ ท และสำมำรถนำออกมำให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจได้อย่ำงสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญำตให้ถือได้ท่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถ้ำสิ่ งของดังกล่ำวมีขนำดบรรจุ
ภัณฑ์มำกกว่ำที่กำหนดจะต้องใส่ กระเป๋ ำใบใหญ่และฝำกเจ้ำหน้ำที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่ำนั้น
 สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ำยกับอำวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะต้องใส่ กระเป๋ ำใบใหญ่และฝำก
เจ้ำหน้ำที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่ำนั้น
 กรุ ณำเตรี ยมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสี ฟัน ยำสี ฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่ วนตัวไปเอง เนื่องจำกรัฐบำลท้องถิ่นต้องกำร
รักษำสิ่ งแวดล้อมและลดกำรทิ้งขยะ จึงไม่มีบริ กำรที่โรงแรม
 IATA ได้ กำหนดมำตรกำรเกีย่ วกับกำรนำแบตเตอรี่สำรองขึน้ ไปบนเครื่ องบินดังนี้
แบตเตอรี่ สำรองสำมำรถนำใส่ กระเป๋ ำติดตัวถือขึ้นเครื่ องบินได้ในจำนวนและปริ มำณที่จำกัด ได้แก่

o แบตเตอรี่ สำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ ำน้อยกว่ำ 20,000 MAH หรื อน้อยกว่ำ 100 WH สำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้ไม่มีกำร
จำกัดจำนวน
o แบตเตอรี่ สำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ ำ 20,000 - 32,000 MAH หรื อ 100-160 WH สำมำรถนำขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิ นคน
ละ 2 ก้อน
o แบตเตอรี่ สำรองที่มีควำมจุไฟฟ้ำมำกกว่ำ 32,000 MAH หรื อ 160 WH ห้ำมนำขึ้นเครื่ องในทุกกรณี
o ห้ำมนำแบตเตอรี่ สำรองใส่ กระเป๋ ำเดินทำงโหลดใต้เครื่ องในทุกกรณี

เอกสำรประกอบกำรยื่นวีซ่ำท่ องเที่ยวประเทศจีน
 หนังสื อเดินทำง ที่มีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือน มีสภำพสมบูรณ์ ไม่ชำรุ ด มีหน้ำว่ำงสำหรับติดหน้ำวีซ่ำและ
ประทับตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 3 หน้ำเต็ม หำกมีหนังสื อเดินทำงเล่มเก่ำที่มีวซี ่ำจีน ให้แนบมำด้วย
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังสี ขำว ขนำด 3.5*4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รู ป ตัวอย่ ำงรู ปถ่ ำยทีไ่ ด้ มำตรฐำนสถำนทูต
สถำนทูตปฏิเสธไม่รับรู ปถ่ำยโพลำรอย / รู ปถ่ำยสติ๊กเกอร์ /
รู ปชุดครุ ยรับปริ ญญำ/รู ปชุดรำชกำร /ห้ำมใส่ เสื้ อแขนกุด
และห้ำมใส่ เสื้ อสี ขำว ทุกชนิด(เนื่องจำกฉำกหลังต้องเป็ นสี ขำว)
 หลักฐำนส่ วนตัว สำเนำทะเบียนบ้ำน, สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำ
ทะเบียนสมรส, สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำมี)
 แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลวีซ่ำประเทศจีน ที่กรอกรำยละเอียดชัดเจน
และถูกต้อง

เงื่อนไขเอกสำรเพิม่ เติมกำรยื่นวีซ่ำประเภทต่ ำงๆ
 เอกสำรเพิม่ เติมกรณีผ้ เู ยำว์
อำยุ 6-18 ปี บริ บูรณ์ ใช้ สำเนำสู ติบัตร พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของบิดำและมำรดำ
อำยุต่ำกว่ำ 6 ปี บริ บูรณ์ ใช้ สู ติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนำบัตรประชำชนของบิดำและมำรดำ
 กรณี เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี ไม่ ได้ เดินทำงพร้ อมบิดำมำรดำหรื อคนใดคนหนึ่ง ต้องให้บิดำและมำรดำทำหนังสื อ
ยินยอมให้เดินทำงไปต่ำงประเทศ จำกอำเภอหรื อเขตที่ท่ำนอยู่
 กรณี บิดำหรื อมำรดำของเด็ก มีสถำนะหย่ำหรื อหม้ำย ต้องแนบใบปกครองบุตรหรื อใบสลักหลังท้ ำยใบหย่ ำมำด้ วย
เพื่อยืนยันกำรปกครองบุตรที่ถูกต้องตำมกฎหมำย
 กรณีเป็ นสำวประเภทสอง (ลักษณะกำรแต่งกำยเป็ นสตรี ) ต้องยื่นหนังสื อรับรองกำรทำงำน, จดหมำยชี้ แจงตนเอง
และสมุดบัญชี เงินฝำกตัวจริ งพร้ อมสำเนำย้อนหลัง 6 เดื อน (ในบำงกรณี อำจต้องไปแสดงตัวที่สถำนทูต) และ
สำมำรถพำนักอยูใ่ นประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันเท่ำนั้น
 กรณีชำวต่ ำงชำติที่ทำงำนหรื อพักอำศัยในประเทศไทย ต้องยื่น ใบอนุ ญำตทำงำน (ถ้ำมี), จดหมำยชี้ แจงตนเอง
พร้อมรำยละเอียดที่อยู่ที่ชดั เจน สมุดบัญชี เงินฝำกตัวจริ งพร้ อมสำเนำย้อนหลัง 6 เดื อน (ในบำงกรณี อำจต้องไป
แสดงตัวที่สถำนทูต) โดยมีค่ำบริ กำรเพิม่ 500-1000 บำท
 ผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงต่ำงชำติจะต้องทำ RE-ENTRY PERMIT ด้วยตนเองก่อนส่ งเอกสำรเพื่อยืน่ วีซ่ำ
 บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ไม่รับยืน่ วีซ่ำกรณี ดงั นี้












หนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มสี เหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเองที่สถำนทูตจีน
โดยตรง / กรณี เป็ น พระภิกษุ/สำมเณร
ผูท้ ี่ ป ระสงค์ใช้ หนังสื อเดิ นทำงรำชกำร หรื อใช้บตั ร APEC ในกำรเดิ นทำง ไม่ ต้องท ำวีซ่ ำจี น แต่ ท่ ำนจะต้อง
รับผิดชอบในกำรขออนุญำตเข้ำ-ออกประเทศด้วยตนเอง
อัตรำค่ ำธรรมเนียมวีซ่ำ (เพิ่มเติม) ในกรณียื่นด่ วน และสำหรับชำวต่ ำงชำติ
กรณียื่นวีซ่ำด่ วน (ใช้ เวลำดำเนินกำร 2-3 วันทำกำร)
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 1,100 บำท (สำหรับพำสปอร์ ตไทยและพำสปอร์ ตต่ำงชำติ)
กรณียื่นวีซ่ำด่ วนพิเศษ (ใช้ เวลำดำเนินกำร 1 วันทำกำร)
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม ท่ำนละ 1,700 บำท (สำหรับพำสปอร์ ตไทยและพำสปอร์ ตต่ำงชำติ)
พำสปอร์ ตอเมริกำ จ่ำยเพิ่มค่ำวีซ่ำประมำณ 3,600 บำท
หมำยเหตุ
ผูย้ นื่ ขอวีซ่ำต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับสถำนทูต (สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจ) กำรบิดเบือนข้อมูลประกำรใด
ก็ตำม อำจถูกระงับกำรออกวีซ่ำ และถึงแม้วำ่ ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่มีนโยบำยคืนค่ำธรรมเนี ยมที่ได้
ชำระไปแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯ บริ กำรยืน่ วีซ่ำประเภทท่องเที่ยวแบบเข้ำออก 1 ครั้ง ให้แก่ท่ำนซึ่ งดำเนิ นกำรยื่นเป็ นหมู่คณะและเป็ น
กำรยืน่ แบบปรกติ 4 วันทำกำรเท่ำนั้น
กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อเปลี่ ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถำนทูต ซึ่ งบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์
ไม่ทรำบล่วงหน้ำและอำจมีกำรเรี ยกขอเอกสำรเพิม่ เติมเพื่อควำมสมบูรณ์พร้อมของเอกสำร
กำรปฏิเสธวีซ่ำ อันเนื่ องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว
ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน

แบบฟอร์ มกรอกข้ อมูลวีซ่ำประเทศจีน
** กรุณำกรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในกำรขอวีซ่ำของท่ ำนเอง **
ชื่ อ-นำมสกุล (สะกดตรงตำมหนังสื อเดินทำง) (MR./MRS./MS./MSTR.)
.................................................................................................................................................................................................
สถำนะภำพ □ โสด ระบุชื่อบิดำ..................................................ชื่อมำรดำ...................................................................
□ แต่งงำนจดทะเบียนสมรส □ แต่งงำนไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ระบุชื่อคู่สมรส ......................................................................................................................................
□ หม้ำย
□ หย่ำ
ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน..............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ............................... โทรศัพท์บำ้ น.......................................เบอร์ มือถือ..........................................................
ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ (กรณี ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน)..........................................................................................................

รหัสไปรษณี ย.์ ............................... เบอร์โทรศัพท์........................................ เบอร์ มือถือ.......................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ ..............................................................ตำแหน่งงำน............................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ............................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................โทรศัพท์............................................................................................................
(กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ทสี่ ำมำรถติดต่ อได้ โดยสะดวก เนื่องจำก
ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ใครเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้ท่ำน
□ ออกค่ำใช้จ่ำยเอง
□ ผูป้ กครองออกค่ำใช้จ่ำยให้ □ อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................
ท่ำนมีประกันสุ ขภำพครอบคลุมในกำรไปจีนหรื อไม่
□ มี □ ไม่มี
ถ้ำมี กรุ ณำระบุชื่อบริ ษทั ประกัน ............................................................................................................................................
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนมำก่อนหรื อไม่
□ เคย
□ ไม่เคย
ถ้ำเคย กรุ ณำระบุวนั ที่..........................................สถำนที่/เมือง....................................วัตถุประสงค์....................................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปประเทศอื่นหรื อไม่ □ เคย
□ ไม่เคย
ถ้ำเคย กรุ ณำระบุวนั ที่.........................................ประเทศ...........................................วัตถุประสงค์. .......................................
ชื่ อสมำชิ กในครอบครัวพร้ อมระบุควำมสั มพันธ์
ชื่อ-สกุล ...................................................อำชีพ......................................ควำมสัมพันธ์ ..........................................
ชื่อ-สกุล ...................................................อำชีพ......................................ควำมสัมพันธ์ ...........................................
ชื่ อผู้ติดต่ อได้ (กรณีฉุกเฉินที่ไม่ ได้ เดินทำง) ............................................... เบอร์โทรศัพท์.....................................................
ควำมสัมพันธ์...........................................................................................................................................................................
กำรพิจำรณำอนุมัติวซี ่ ำเป็ นดุลพินิจของทำงสถำนทูตฯเท่ ำนั้น ทำงบริษัทเป็ นเพียงตัวกลำงในกำรอำนวยควำมสะดวกและ
บริกำรด้ ำนเอกสำรให้ แก่ ผ้ ูเดินทำงเท่ ำนั้น

