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วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ -เซี่ยงไฮ้
(FM842:09.25-14.50)-ย่ ำนซินเทียนตี้

X

X



BAOLONG HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

2

เซี่ยงไฮ้ -ตำบลอูเจิน้ -ร้ านผ้ าไหม-ล่ องเรือเข้ ำ
เมืองโบรำณอูเจิน้







SHUIXIANGYI HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

อูเจิน้ -หังโจว-ล่ องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฟังเจี่ย







SHUNCHANG HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

4

หังโจว-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ -หำดไว่ ทำน







BAOLONG HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

5

ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้ านหยก-พิพิธภัณฑ์
เซี่ยงไฮ้ -ขึน้ ตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ (MU547:20.40-00.55+1)







กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ , ไกด์และคนขับรถจำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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 กำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม – มีนำคม 2561
วันแรก
06.30 น.
09.25 น.
14.50 น.
คำ่

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่สำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูม)ิ -เซี่ยงไฮ้ -ย่ ำนซินเทียนตี้
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ( เคำน์ เตอร์ NO. U15 – 21 ) สำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทาง
บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842 
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ ยงไฮ้ “นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุบนั เซี่ ยงไฮ้เป็ นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ าหวงผู่
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ ย่ ำนซิ นเทียนตี้ ถื อ เป็ นแหล่ งฮิ ปล่ าสุ ดของคนอิ นเทรนด์เซี่ ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งเมือ งเก่า ที่นี่มี
ร้านอาหาร เครื่ องดื่มที่แต่งร้านอย่างมีระดับ ซึ่งใช้ตึกอาคารหลังเก่ามาแต่งเติมใหม่ให้เป็ นร้านอาหารที่ดูหรู หรา คลา
สิค นับเป็ นสวรรค์พกั ผ่อนของหนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ยามค่าคืน
พักที่ BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
เซี่ยงไฮ้ -อูเจิน้ -ร้ านผ้ าไหม-ล่ องเรือเข้ ำเมืองโบรำณอูเจิน้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ต ำบลอู เ จิ้น (ใช้ เ วลำเดิ น ทำงประมำณ 1.30 ชั่ ว โมง) เป็ นท้อ งถิ่ น เก่ า แก่ อุ ด มไปด้ว ย
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ตาบลอูเจิน้ ตั้งอยูใ่ นเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่
ริ มคลองขุด "ต้ายุน่ เหอ" ซึ่งเป็ นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร ห่ างจาก
เมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ข้ นึ ชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตาบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มี
ประวัติในการสร้างตาบลที่นานกว่า 1,300 ปี จากนั้นนาท่านแวะ ร้ ำนผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องเรือ เข้าสู่ เมืองโบรำณอูเจิน้ เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบไท่
หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋ อเจียง และมณพลเจียงซู เป็ นเมืองโบราณที่อนุรักษ์ และ
คงสภาพบ้า นเรื อ นตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ ว่า จะเป็ นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่า ง หรื อ การ
แกะสลักหินที่มีความประณี ตงดงาม ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า "นครเวนิชแห่ง
มณฑลเจ๋ อเจียง" มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านริ มน้ า สถานที่บ่งบอกความ
เป็ นเจี ยงหนัน ซึ่ ง เป็ นบ้า นเกิ ด "เหมาตุ ้น " ชมสิ่ ง ก่ อ สร้า งโบราณสมัยราชวงศ์ หมิ ง และราชวงศ์แมนจู
สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิน้ นั้นยังคงความสวยงามน่ าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บา้ น สะพาน
ข้ามคูคลอง โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความ
เป็ นเมืองโบราณ และความเป็ นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ขาหมูสไตล์ อูเจิ้น
พักที่ SHUIXIANGYI HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
**โรงแรมในเมืองโบรำณอูเจิน้ มีห้องพักคู่ หรือห้ องพักเดี่ยว เท่ ำนั้น!!! (ไม่ มีห้องเสริมเตียง)**
อูเจิน้ -หังโจว-ล่ องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฟังเจี่ย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่ วโมง) ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อเจียง มี
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เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่สี่
เช้ ำ
เที่ยง
บ่ ำย

คำ่
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

ความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของประเทศ
จีน ซึ่งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว)
หัง(โจว)”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ล่ องเรือทะเลสำบซีหู (เรือเหมำ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทัว่ โลก มี
เนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับ
แสงในบึงน้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ล่ องทะเลสาบซี หู ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์
ไม่ ใช้ เรื อเหมา) จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่ งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนโบรำณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
หังโจว-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์ -หำดไว่ ทำน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่า นเดิ น ทางกลับสู่ เมือ งเซี่ ยงไฮ้ (ใช้ เวลำเดิน ทำงประมำณ 3.30 ชั่ วโมง) เมื อ งที่เต็มไปด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็ น “นครปารี สแห่งตะวันออก”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนนวดเท้ ำ เพือ่ สุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าใคร
พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง
และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน จากนั้นนาท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร
ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนาท่านสู่ บริ เวณ หำดไว่ ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่ง
ตะวัน ตกของแม่ น้ าหวงผู่มีค วามยาวจากเหนื อ จรดใต้ถึ ง 4 กิ โ ลเมตรเป็ นเขตสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้ชื่อ ว่า
“พิพธิ ภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี แห่งชาติจีน” ถือเป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ แดง พิเศษ!!! โต๊ ะละ 2 ตัว
พักที่ BAOLONG HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว-ร้ านหยก-พิพิธภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ -ขึน้ ตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-เซี่ยงไฮ้
กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านสู่ ตลำดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรื อนบริ เวณนี้เป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่
ทาเป็ นร้านขายของมีท้งั ของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋ า อีกทั้ง
ยังมีร้านขายขนม และอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านชม ร้ ำน
หยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากล้ าค่า
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....บุฟเฟ่ ต์ อินเตอร์
นาท่านชม พิพิธภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ของศิลปะจีนโบราณ ภายนอกออกแบบเป็ นโดมทรงกลม และมี
ฐานเป็ นทรงสี่ เหลี่ ยมอันเป็ นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และพื้นโลกตามหลักแนวคิดโบราณ พิพิธภัณฑ์น้ ี แบ่ง
ออกเป็ น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิ ทรรศการ จากนั้นนาท่าน ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้ นที่ 88
ชมทัศนียภาพรอบเมืองเซี่ยงไฮ้ เป็ นตึกระฟ้ าออกแบบโดยสถาปนิ กอเมริ กนั เอเดรี ยน สมิธ ใน สคิดมอร์ , โอ
วิงส์ แอนด์ เมอร์ริลล์เคยมีความสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกจากความสูงหลังคา และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัด
รวมถึงยอด สูงสุดโดยมีความสูง 421 เมตร หรื อ 1,380 ฟุต และมีท้ งั หมด 88 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 278,707 ตาราง
เมตร โดยใช้ เป็ นสานักงาน และโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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คำ่
20.40 น.
00.55 น.

 รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เหิรฟ้ าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU547 
ถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........    

หมำยเหตุ : สำหรั บพีเรี ยดที่เดินทำง วันที่ 21-25 มีนำคม 2561 เวลำเที่ยวบินขำกลับ เซี่ยงไฮ้ – กรุ งเทพฯ
25 มีนำคม 2561 MU547 เวลำ 21.15-01.05+1
*******************************
ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ ง เมื อ งจี นทุ ก เมื องก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พั นธ์ สิน ค้ ำพื้นเมื องให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จัก คือ หมู่บ้านใบชา, ร้ านผ้ าไหม, ร้ านนวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ), ร้ านหยก ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรม
ทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ ง
จะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำงบริษัทฯ จะ
อิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**

เมืองโบรำณอูเจิน้ หังโจว เซี่ยงไฮ้ ขึน้ ตึกจินเหมำ
5 วัน4 คืน (FM-MU)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 17-21 / 24-28 มกรำคม 2561
วันที่ 7-11 / 21-25 มีนำคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ
(เด็กรำคำเท่ ำผู้ใหญ่ )

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิ่ม ท่ ำนละ

19,999 บำท
19,999 บำท

4,500 บำท
4,500 บำท

**รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์ และไม่ มรี ำคำเด็ก**
**รำคำเฉพำะคนไทยเท่ ำนั้น**
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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หมำยเหตุ :

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ ำ ซึ่ งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะน้ำมันโลกที่มีกำรปรั บ
รำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน้ำมันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำ
ภำษีน้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่ าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามันเพิม่ เติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ ตไทย)
 ขอเก็บหนังสื อเดินทำงตัวจริ ง, รู ปถ่ ำยรู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น จำนวน 2 รู ป และ
เอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น
สาหรั บผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้ำหนักสั มภำระใบละ ไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 2 ใบ (เท่ ำกับ 46 กิโลกรัม), ค่ำประกันวินำศภัยเครื่องบินตำมเงื่อนไขของ
แต่ ละสำยกำรบินที่มีกำรเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่มี อ ายุต้ งั แต่ 1 เดื อ นขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดื อ น ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่มี อ ายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่
มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้อ งมี ใบเสร็ จ และมี เอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพือ่ ให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุขภำพ ท่ ำนสำมำรถสอบถำม
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึ้นอยู่ กับระยะเวลำกำร
เดินทำง
กำรประกันไม่ ค้มุ ครอง
กรณี ที่เสียชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ ำวไม่ รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

4. กรุ ณำเตรี ยมค่ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
5. ค่ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ ำน/ทริ ป

6. ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ำต้ องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ำภำษีมูลค่ ำเพิ่ม และหัก
ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริ ษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูก
ให้ กับบริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
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1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
ท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 10,000 บำท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดย
กำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ
Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ ท้ังหมดเนื่องจำกค่ำตั๋วเป็ นกำรเหมำจ่ ำยในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น
ถ้ ำเกิดกำรชำรุด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้ )
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง ถ่ ำยจำกร้ ำนถ่ ำยรู ป 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น ห้ ำมแม็ครู ป , ห้ ำมรู ปเป็ นรอย , ห้ ำม
เปื้ อน , ห้ ำมยิ้ม , ถ่ ำยหน้ ำตรง , ห้ ำมใส่ เสื้ อสี อ่อนและสี ขำว (แนะนำให้ ใส่ เสื้ อสี เข้ ม) , ห้ ำมใส่ เสื้ อคอกว้ ำง แขนกุด ซี ทรู
ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้ องเห็นคิว้ และใบหูท้งั 2 ข้ ำงชัดเจน, ห้ ำมผมปิ ดหน้ ำ, ห้ ำมใส่ แวนตำสี ดำ
หรือกรอบแว่ นสี ดำ, ห้ ำมสวมใส่ เครื่องประดับทุกชนิด เช่ น ต่ ำงหู,สร้ อย,กิ๊ปติดผม,คำดผม เป็ นต้ น อัดด้ วยกระดำษสี โกดัก
หรือฟูจิเท่ ำนั้น และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้นซ์ จำกคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ ถ่ำยมำไม่ เกิน 6 เดือน และ ห้ ำมถ่ ำยรู ปเอง
และปริ้นเอง ห้ ำมใส่ เสื้อแขนกุด ห้ ำมใส่ ชุดรำชกำรและยูนิฟอร์ มชุดทำงำน ** ท่ ำนที่ประสงค์ใช้ รูปถ่ ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่น
วีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่ งหนังสื อเดินทำง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติที่ทำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำนในประเทศ
ไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
7. กรณี หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทาง
จะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่
วีซ่า
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9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิม่ เติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า /
ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพือ่ ยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก เดนมำร์ ก
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**

พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของ
ท่ าน
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME..............................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
............................. รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์ บ้ำน.............................มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์ บ้ำน..............................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ..........................โทร.............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน.........................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............ เดือน..........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.........................ปี ........................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึ ง บริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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