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วันที่

กําหนดการ

เช้า เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

สนามบินดอนเมือง

X

X

X

2

ดอนเมือง-ต้าเหลียน (XW872 : 02.25-08.20)
นั่งรถรางชมเมือง-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะ
สลักหมู่เสือ-เมืองน้ําเวเนเชี่ยน

X





3

ต้าเหลียน-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เมืองหยิงโคว 





4

หยิงโคว-เมืองเสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณ
เสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนจงเจีย







5

ทุ่งลาเวนเดอร์-เมืองเปิ่นซี-ถ้ําน้ําเปิ่นซี
เมืองอันซาน







SHUANGZI HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

6

วัดพระหยกอันซาน (รวมรถกอล์ฟ)-อันซาน
เมืองต้าเหลียน-ถนนคนเดินต้าชาง







HAIZUN HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

7

ต้าเหลียน-ดอนเมือง (XW871: 09.30-14.00)



X

X

HAIZUN HOLIDAY INN
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
CAIFU ZHONGXIN HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
RUIFENG SHANGWU HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จํานวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
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กําหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.25 น.
08.20 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กับท่าน
สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-นั่งรถรางชมเมือง-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ
เมืองน้ําเวเนเชี่ยน
เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลียนโดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW872 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สําคัญมาตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์ชิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่าน นั่งรถรางไฟฟ้า ชมวิวและวิถีชีวิตรอบเมืองต้าเหลียน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้าเหลียน รอบจัตุรัสจะมีกระถาง
ที่มีลักษณะแตกต่างกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตัวอักษรจีนแกะสลักไว้ว่า “ ความสามัคคีของชาติจีนจงเจริญ
”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จัตุรัสแห่งนี้มีพื้นที่ 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์ชายทะเล ภายใน
จัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวากังเหยียนต้าหลีสือ” กว่า 500 ชิ้น มาแกะสลักเป็นรูปเสือ 6 ตัว ที่มีท่าทางที่แตกต่างกัน
มีความยาว 35.5 เมตร กว้างและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าเหลียนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้มาท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก จากนั้นนําท่านชม เมืองน้ําเวเนเชี่ยน แห่งตะวันออกต้าเหลียน มีพื้นที่ 40.36 ตรางเมตร ใช้
ทีมงานฝรั่งเศสในการออกแบบ ขุดคลอง ยาว 4 กิโลเมตร สองข้างตกแต่งด้วยปราสาทแบบฝรั่งเศสกว่า 200
หลัง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ต้าเหลียน-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เมืองหยิงโคว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองผานจิ่น (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อุทยานผานจิ่น เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา
ที่ใ หญ่ที่ สุด แห่ง หนึ่ง ในจีน ตั้ง อยู่ บ ริเวณปากอ่าวทางทิศตะวันออกเฉีย งเหนือของเมืองเหลีย วหนิง ความ
สมบูรณ์ของอุทยานแห่งนี้จากผลสํารวจเก็บข้อมูล มีนกมากกว่า 260 ชนิด และสัตว์ป่า 399 ชนิดอาศัยอยู่ และ
อุทยานแห่งนี้ได้ยกระดับเป็นเขตคุ้มครองธรรมชาติระดับรัฐในปี 1988
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมความมหัศจรรย์ของ หาดแดง เป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมือง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจาก พืช
หญ้าในตระกูล Chenopodiaceae ที่เติบโตขยายพันธุ์ได้เฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งมีสภาวะ
ดินที่ค่อนข้างเค็ม ในช่วงฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม) สาหร่ายจะมีสีเขียวทั่วทั้งผืน จนเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้
ร่วง สาหร่ายจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั้งชายหาดถูกปกคลุม
ไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทัศนียภาพ หาดสีแดง สวยสด สะดุดตา นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสัตว์
น้อยใหญ่ในระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกมากมาย ประกอบไปด้วย นกนานาชนิด โดยจะมี นกป่า นกกระเรียน
และนกนางนวล ในช่ ว งวั นชาติ จี นของทุก ปี ทางการจะมีก ารตกแต่ง ผืน หญ้า แดงและปั ก ดาวทั้ ง 5 ลงไป
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เปรียบเสมือนทุ้งหญ้าคือผืนธงและประกอบไปด้วยดาวทั้ง 5 จึงเป็นธงชาติจีนผืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่จึงเป็นอีก
หนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงาม แปลกตา และน่าประทับใจยิ่งนัก
หมายเหตุ : หาดแดงเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีความเปลี่ยนแปลงตามวัฎจักรของระบบ
นิเวศ ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าช่วงเวลาใดที่จะมีความสวยงามที่สุด สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางสู่ เมืองหยิงโคว (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ CAIFU ZHONGXIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
หยิงโคว-เมืองเสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ในอดีตเคยอยู่ใต้
การปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี่ปุ่น และกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัสเซียอีกครั้ง
ในปี ค.ศ. 1945
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษา
เป็นอย่างดีและมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า นําท่านชม ถนน
โบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนําท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว
จากนั้นนําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจฝาก
ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ทุ่งลาเวนเดอร์-เมืองเปิ่นซี-ถ้ําน้ําเปิ่นซี-เมืองอันซาน
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ทุ่งลาเวนเดอร์ เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีพื้นที่ 3 ล้านกว่า ตารางเมตร
ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเสิ่นหยางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่ง 1 ปี จะบานเพียง 1 ครั้งเท่านั้น สวยงามตระการตาเป็น
ดอกกําลังบานสะพรั่งรอคอยการเก็บเกี่ยว อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามของดอกลาเวนเดอร์
หมายเหตุ : การพาลูกค้าเข้าไปชมทุ่งลาเวนเดอร์ หากเข้าไปแล้วดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย เนื่องจาก
สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ ทดแทนให้ เพราะเสียค่า
บัตรผ่านประตูแข้าไปแล้ว จึงไม่สามารถขอเงินคืนได้
สมควรแก่เวลา นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองเปิ่นซี (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทางภาคเหนือติดกับเมือง
เสิ่นหยาง ทางภาคใต้ติดกับเมืองตานตง เมืองเปิ่นซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ ที่ได้รับการขนานนาม
อุทยานด้วยชื่อเมืองเพียงแห่งเดียวของจีน เมืองเปิ่นซีมีปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก คือ ถ้ําน้ําเปิ่น
ซี มีมรดกทางวัฒนธรรมของโลก คือ เมืองภูเขาอู๋หนี่ว์ซาน มีแหล่งกําเนิดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ คือ ภูเขาเถี่ยซา นอกจากนี้ ยังมีดินแดนหลังคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัว ติ่ง
ซานและอุทยานป่าไม้แห่งชาติทังโกว ซึ่งเป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติระดับชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ถ้ําน้ําเปิ่นซี ซึ่งเกิด จากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 ล้านปีก่อน ก่อเกิดเป็นถ้ําที่มีหิน
งอกหินย้อยด้านบนและด้าน ล่างเป็นน้ําที่ ยาวที่สุดในปัจจุบัน อยู่ที่เมืองเปิ่นซี มณฑลเหลียวหนิงเมืองเปิ่นซี
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ค่ํา
วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่ํา
วันที่เจ็ด
เช้า
09.30 น.
14.00 น.

อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเสิ่น หยางราว 46 กิโลเมตร มีคําขวัญประจําเมืองว่า “เพียรสร้างเปิ่นซีเป็นเมืองแห่ง
เหล็กกล้า เมืองแห่งยาและ เมืองแห่ง ใบเมเปิล ” ถ้ํานี้มีความยาว 5,800 เมตร เปิดให้เที่ยวชม 2,800 เมตร
เป็นถ้ําน้ําที่ยาวที่สุดใน ปัจจุบัน น้ําในถ้ําโดยเฉลี่ยแล้วลึก 1.5 เมตร จุดที่ลึกที่สุด7เมตร อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ
12 องศา ตลอดทั้งปี ความงดงามมหัศจรรย์ของธรรมชาติภายในถ้ําประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน และ
หินเสา ที่มีรูปร่าง สวยงามการตา ซึ่งมีการตั้งชื่อตามความละม้ายของผลงานธรรมชาติ เช่น น้ําตกต้อนรับแขก
คลื่นทะเล โคมไฟ วิเศษ เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับร้อยจุด ในถ้ํา ยังมีส่วนที่เป็นทางเดิน
เท้า สามารถเดิน ชมความงามของถ้ําที่ยาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินย้อยที่สะท้อนในสระน้ําบนพื้น เป็นภาพที่
สวยสดงดงามมาก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอันซาน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เมืองท่าอีกแห่งที่สําคัญของประเทศจีน
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHUANGZI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วัดพระหยกอันซาน (รวมรถกอล์ฟ)-อันซาน-เมืองต้าเหลียน-ถนนคนเดินต้าชาง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกอันซาน (รวมรถกอล์ฟ) พระหยกองค์ดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รอง
จากก้อนหยกที่เพิ่งขุดพบในพม่าล่าสุดในปี 2557 ในรัฐคะฉิ่น, ประเทศพม่า พระหยกองค์นี้มีน้ําหนักกว่า 260
ตัน และมีลักษณะเด่นที่เป็นหยก 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีขาว ด้านหน้าสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า ด้านหลัง
สลักองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามโดยรอบของตําหนักพระหยก ชม สะพานสายหยก ประตูสามถ้ํา สระ
ดอกบัว เกาะผลไม้ ก่อสร้างด้วยความวิจิตรงดงาม ตามถนนมีแกะสลัก มังกร 9 ตัว มีความหมายว่า เก้ามังกร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าเหลียน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่
ที่สําคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ถูกรัสเซียและญี่ปุ่นสลับกันยึดครอง จึงมีสิ่งก่อสร้างแบบยุโรปและรัสเซียใน
เมืองหลายแห่ง ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจีน จากนั้นนําท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ
เมืองต้าเหลียน ศูนย์รวมของร้านอาหาร สิ่งค้า เสื้อผ้าแฟชั่น มากมาย
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************
     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา     
( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป *** )
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ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

Dalian ไฟกระพริบ 7 วัน 5 คืน (XW)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2560

27,799 บาท

6,000 บาท

วันที่ 21-27 สิงหาคม 2560

27,799 บาท

6,000 บาท

วันที่ 18-24 กันยายน 2560

25,799 บาท

6,000 บาท

กําหนดการเดินทาง

(ไม่มีราคาเด็ก)

ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็กและไม่รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่
มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่
ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชย
ทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตก
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ลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก
ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับ
บริษัททัวร์เท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
5.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
5.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
5.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจํา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋ว
เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่ านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น
ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน
และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น
เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
http://www.chinaprotour.com/ ทัวร์จีน (SS) SHXWDLC4 Dalian ไฟกระพริบ ต้าเหลียน-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เมืองหยิงโคว7 วัน 5 คืน (XW)

7

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่ํากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
6.4 สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร
APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส......................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................ รหัส
ไปรษณีย.์ ............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................
ตําแหน่งงาน.........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ .......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ......... เดือน.........................ปี..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทํางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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