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CHINA

SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว
5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)





ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของ
จีน (กระเช้า+บันไดเลือ
่ น+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of
Zhangjiajie skywalk
ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอูห
่ ลิงหยวน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี
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วัน

รายละเอียดการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

เย็น

โรงแรมที่พัก
DOLTON GRAND SOURCE
HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4
ดาว

1

กรุงเทพฯ – ฉางซา

2

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์
หยก

�

�

�

JINXIU DONGDU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์ผ้าไหม-ศูนย์
ยางพาราหรือใบชา
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ
อุทยาน)-ถ้ําประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้ม
รองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณภาพวาดทราย
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู-่ ฉางซากรุงเทพฯ

�

�

�

JINXIU DONGDU HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

�

�

�

�

�

3

4

5

LAN TIAN HOTEL หรือ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าธรรมเนียบยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท **
เด็กอายุต่้าว่า 18 ปีเก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 150 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**

ที่นั่งบนเครื่อง
แบบ 3-3

บริการอาหารร้อนบน
เครือ
่ ง (ไปและกลับ)

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20 กก.
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ฉางซา
10.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น

4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน

14.30 น.

THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616
หมายเหตุ
วันเดินทางที่ตรงกับวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์
เวลาบิน คือ

WE616:BKK-CSX 14.30-18.45 (เวลานัดหมาย 12.30)

วันเดินทางที่ตรงกับวัน อังคาร / พฤหัส / เสาร์
เวลาบิน คือ WE616:BKK-CSX 15.30-19.45 (เวลานัดหมาย 13.30)
18.45 น.

ที่พัก

ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
5 เขตและ 4 อําเภอ อี กทั้งยัง เป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์แ ละวัฒนธรรมมากว่า 3 ,000 ปี ใน
ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และนําท่านเดินทาง
สู่ที่พัก

DOLTON GRAND SOURCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง
ฉางซา-จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่

กลางวัน

กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท่ านพิ สจู น์ ความกล้ า กับ สะพานแก้ว ที่ ยาวที่ สุด ในโลก มี ความสู ง เหนื อ พื้น 980 ฟุ ต และความยาวกว่ า 400
เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทําลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อ
นของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต
**หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยว
ชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนให้ท่านไปเที่ยวถ้ํามังกรเหลือง หรือ ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู โดย
ไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า และไม่ มี ก ารคื น ค่ า บริ ก ารใดๆ ทั้ ง สิ้ น ** และนํ า ท่ า นชมอั ญ มณี ล้ํ า ค่ า หยก เป็ น

ค่้า

เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก
แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก

JINXIU DONGDU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์ผ้าไหมศูนย์ยางพาราหรือใบชา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง

326 เมตร
ซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก ( World’s
tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก นําท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้
หล้าอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นํามาเป็นฉากในการ
กลางวัน

ถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม และนําท่านลงจากเขาโดยลิฟท์แก้ว
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน และนําท่านชมผลิตภัณฑ์สินค้า
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ค่้า
ที่พัก

จาก ยางพารา (หรือร้านใบชา)
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตคาร

JINXIU DONGDU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ของการเดินทาง
เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้้าประตูสวรรค์ -ระเบียงแก้ว
(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ภาพวาดทราย
เช้า

กลางวัน

ค่้า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียว
ซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40
นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของ
การท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา
ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา จากนั้น
นําท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้าง
ของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผั ส
ทิ ว ทั ศ น์ อัน งดงามบน เขาเที ย นเหมิ น ซาน มี ก ฏอยู่ ว่ า ผู้ ม าเยื อ น สะพานกระจก ต้ อ งสวมผ้ า หุ้ ม รองเท้ า ขณะเ ดิ น
สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทําความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่
ความใสอาจทําให้เราก้าวขาไม่ออก!! จากนั้นนําท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ําเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้้าประตูสวรรค์
เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่ เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ํา ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ํา
ประตู สวรรค์ ท่ า นจะได้ ขึ้ น ขั้ น บั น ได 999 ขั้ น สู่ ภู เ ขาประตู ส วรรค์ ถ่ า ยรู ป ชมความงามซึ่ ง เคยมี ช าวรั ส เซี ย ได้ ขั บ
เครื่องบิน เล็กลอดผ่ านช่องภู เขาประตู สวรรค์ม าแล้วเป็น สถานที่ที่น่ าสนใจจากชาวต่า งชาติอีก แห่งหนึ่ง สมควรแก่
เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านาน หรือรถประจําอุทยานหยุดให้บริการ ณ. ถ้ําประตูสวรรค์ 1. กรณีรอคิวขึ้นกระเช้า
นาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยว
แก่ลูกค้า ที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน 2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่
หนาวจัด มี หิมะเกาะพื้นถนน ทํ าให้ร ถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริ ก ารได้ ทั้ งนี้เพื่ อความปลอดภัย ของลูกค้า ต้อ ง
เปลี่ยนเป็นขึ้น+ลงกระเช้าแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วน
การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ําประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ําประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ
จะไม่คืนเงิ น และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสําคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ศูนย์วิจัย ทางการแพทย์แ ผนโบราณ ฟังเรื่อ งราวเกี่ยวกับการแพทย์ โบราณตั้งแต่อดี ตถึงปัจจุ บัน การ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ส มุ น ไพรจี น ที่ มี ม านานนั บ พั น ปี พร้ อ มรั บ ฟั ง การวิ นิ จ ฉั ย โรคโดยแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ นํ า ท่ า นชม
จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะ
แบบใหม่ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่ง
เป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อน จนเป็นที่เลื่องลือไป
ทั่วโลก
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตคาร

LAN TIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้าของการเดินทาง
จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
เช้า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ําเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12 ,500 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อําเภอ อีก ทั้งยังเป็นเมือ งเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิน ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อ

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-CSX WE02 SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
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สินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย สําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
** กรณี ที่ เ ที่ ยวบิ นมีก ารเปลี่ ยนแปลงเวลาบิ น หรื อ เหตุ อื่ นใดทํ า ให้ จั ด อาหารที่ ภั ต ตาคารไม่ ทั น จะจั ด
อาหารว่างเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้แทน **

ค่้า

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.40 น.

ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่
หมายเหตุ
วันเดินทางที่ตรงกับวันจันทร์ / พุธ / ศุกร์ / อาทิตย์

WE617

เวลาบิน คือ WE617:CSX-BKK 19.40-22.35
วันเดินทางที่ตรงกับวัน อังคาร / พฤหัส / เสาร์
22.35 น.

เวลาบิน คือ WE617:CSX-BKK 20.40-23.15
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทยสมายล์
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 08-12 มี.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 09-13 มี.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 16-20 มี.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 23-27 มี.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 30 มี.ค.-03 เม.ย. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 10-14 เม.ย. 61

22,999

25,999

4,000

วันที่ 15-19 เม.ย. 61

21,999

24,999

4,000

วันที่ 11-15 พ.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 18-22 พ.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 08-12 มิ.ย. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 15-19 มิ.ย. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 22-26 มิ.ย. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 06-10 ก.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 13-17 ก.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 20-24 ก.ค. 61

16,999

19,999

4,000

วันที่ 26-30 ก.ค. 61

22,999

25,999

4,000
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**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***

ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
เด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี เก็บเพิ่มจากค่าทัวร์ 3,000 บาท

** ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถอ
ื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบ
ั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
เป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกําหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่
ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน

ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหู
หนาน ได้มก
ี ารออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น
แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ํา รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ชว่ ยลดภาวะโลกร้อนและรักษา
สิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานําสิ่งของใช้เหล่านี้ตด
ิ ตัวมาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ดา้ นนอกหรือวางไว้ในห้องน้าํ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็ค
เอ้าท์ )

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน

10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระค่าบริการ

3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา

4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น

Extra Flight และ Charter
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Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2.

คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)

3.

คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราบริการนี้รวม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ

1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า

16 หรือน้อยกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า

16 หรือมากกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.

รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน

9.

น้ําหนักสัมภาระท่านละ

1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั้น

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ
น้ําหนักต้องไม่เกิน

1 ชิน
้

7 กิโลกรัม หากน้ําหนักของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่

เกินตามที่สายการบินกําหนด

อัตราบริการนี้ไม่รวม
1.

กระเป๋าเดินทาง

2.

กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด

20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม

3.

ค่าทําหนังสือเดินทาง

http://www.chinaprotour.com/ (TB) GT-CSX WE02 SUPER SAVE จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว 5 วัน 4 คืน (WE)

7

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368
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4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5.

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6.

ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7.

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป

8.

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป

1,000 บาท

- วีซ่าแบบหมู่คณะ สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สําเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูล
ชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทําวีซ่ากรุ๊ป
ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 500 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อทําการยื่นคําขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
โปรดทราบ ....ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นค้าขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ
(กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ตั้งแต่ ปี 2014 เป็น
ต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบ
เดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่าก้าหนดการเดิม 4 วันท้าการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.
เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย
17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย
กรณีที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้
กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี

9.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
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7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจํานวนเงิน

11.

300 หยวน / คน / วัน

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส้าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า

6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด

2.

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่าง
น้อย 2หน้าเต็ม

3.

รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี

1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบห้าม

ยิ้มเห็นฟัน ห้ามใส่แว่นตาดํา ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือ
ชุดข้าราชการ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์
4.

สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า -ออกหรือ

Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่น

วีซ่า
5.

สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

6.

เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
-

กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่

8.

http://www.consular.go.th/)

กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง

ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการ
ออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

9.

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

11.

ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร

APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
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ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้
บัตร

APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ

จีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
12.

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
-

ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั้น

-

หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-

กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม

3,560 บาท

หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม

100 บาท

- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.

พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า

6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก

อย่างน้อย2หน้าเต็ม

2.

รูปถ่ายสีขนาด

1.5 X 2นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือว่าจ้างในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง

6.

กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับร้านที่แปล)

6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท้าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1.

ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

2.

นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า

3.

นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า

4.

นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นจากคอมพิวเตอร์

6 เดือนมาใช้

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน

2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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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
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามัน
ขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................. รหัส
ไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชื่อสถานทีท
่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ที่อยู่สถานทีท
่ ํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
................................................................................................................................................................
........................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส
่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
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..................................................................................................................................
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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
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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