วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

1

กรุ งเทพฯ-จำงเจียเจีย้ (CZ606 : 06.25-10.35 )
✈
ฟ่ งหวง-เมืองโบรำณฟ่ งหวง-ล่องเรื อลำนำ้ ถัวเจียง

2

ฟ่ งหวง-สะพำนแขวนอ่ำยจ้ ำยต้ ำเฉียว-จำงจีย
เจีย้ -ภำพวำดทรำย-โชว์นำงจิ้งจอกขำว

3

สะพำนแก้ วทีย่ ำวทีส่ ุ ด-เขำเทียนเหมินซำน
(กระเช้ ำ+บันไดเลื่อน+รถอุทยำน)-ระเบียงแก้ว
(รวมผ้ำ หุ้มรองเท้ ำ)-ประตูสวรรค์
(***รำยกำรทัวร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึด
ตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ ***)

4

อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ ำ)
สะพำนใต้ หล้ำอันดับหนึ่ง-เขำอวตำร-สวนจอม
พลเฮ่ อหลง-ลำธำรแส้ ม้ำทอง-ถนนซีป้ เู จีย-จำง
เจียเจีย้ -กรุ งเทพฯ(CZ605 : 21.50-00.10+1)
(***รำยกำรทัวร์ อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ โดยยึด
ตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ ***)

เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
SUNSHINE HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว







IMMERSING HOTELS &
 RESORTS
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว





IMMERSING HOTELS &
 RESORTS
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว









กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถจำนวน 120 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนธันวำคม 2561 – มีนำคม 2562
วันแรก
03.30 น.
06.25 น.
10.35 น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

กรุ งเทพฯ-จำงเจียเจีย้ -ฟ่ งหวง-เมืองโบรำณฟ่ งหวง-ล่องเรื อลำนำ้ ถัวเจียง
 พร้ อมกันที่ ส นามบิ น สุ วรรณภู มิ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก (ระหว่ ำงประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมี เจ้าหน้าที่ คอยอ านวย
ความสะดวกให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองจำงเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ606
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองจำงเจียเจีย้ อุทยานมรดกโลกตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู หนาน เป็ น
อุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้
เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่ วโมง) เมืองที่ข้ ึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยูท่ าง
ทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูแดงสไตล์ กวางเจา
นาท่ านชม เมื องโบรำณฟ่ งหวง เป็ นเมื องแห่ งการท่ องเที่ ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริม แม่น้ าถัว สร้ างใน
ราชวงศ์ ถ ัง จุ ด เด่ น คื อ ก าแพงโบราณ นอกจากนี้ ยัง มี โ บราณสถานและโบราณวัต ถุ ท างด้า น
วัฒนธรรมอันล้ าค่าที่ ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิ งและชิ งหลายร้ อยแห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20
กว่าสาย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ชาวถูเจีย
หลังอาหารน าท่ าน ล่ องเรื อ ตำมลำน้ำถัวเจียง ที่ จะท าให้ท่ านสนุ ก ตื่ น เต้น แต่ ไม่ มี อนั ตราย ชม
บ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ า สะพานโบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพ
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก
หมำยเหตุ : ในกรณีที่ไม่ สามารถล่องเรื อตำมลำน้ำถัวเจียได้ อันเนื่องมำจำกกำรเปิ ดปิ ดฝำยทดน้ำจึง
ทำให้ ไม่ มีนำ้ เพียงพอสำหรับกำรล่ องเรื อได้ หรื อภัยทำงธรรมชำติ ทางบริษัทฯไม่ มีกำรคืนค่ ำบริกำร
ใดๆทั้งสิ้น
 พักที่ SUNSHINE HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว****
ฟ่ งหวง-สะพำนแขวนอ่ำยจ้ ำยต้ ำเฉียว-จำงจียเจีย้ -ภำพวำดทรำย-โชว์นำงจิง้ จอกขำว
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ สะพำนแขวนอ่ ำยจ้ ำยต้ ำเฉียว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่ วโมง) จากนั้นนา
ท่าน โดยสำรลิฟท์ ไปยังสะพำน เพื่อให้ ท่ำนได้ สัมผัสควำมเสี ยวที่บริ เวณพื้นกระจก และชมความ
สวยงามของหน้าผาที่งดงามบริ เวณด้านล่าง ท่านสามารถชมสะพานแขวนข้ามหุ บเขาที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก สะพานแห่ ง นี้ ตั้งอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของมณฑลหู ห นาน ห่ างจากเมื อ งจี๋ โสว่ป ระมาณ 20
กิโลเมตร ตัวสะพานตั้งอยูส่ ู งจากพื้นดิ นประมาณ 330 เมตร เปิ ดใช้งานอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่
31 มีนาคม ค.ศ. 2012 ช่วงที่เป็ นสะพานแขวนสร้างโดยไม่มีตอม่อสะพานมีความยาว 1,176 เมตร
ข้ามผ่านหุ บ เขาที่ อยู่ใกล้ๆตาบลอ่ายจ้ายที่ มีแม่น้ าเต๋ อห่ างเหอไหลผ่านกลางหุ บเขา นับว่าเป็ นวิว
ทิวทัศน์อนั แสนงดงามตระการตา จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ จำงเจียเจี้ย (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ
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เทีย่ ง
บ่ ำย
ค่ำ

วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

3.30 ชั่ ว โมง) อุ ท ยานมรดกโลกตั้ง อยู่ท างตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อของมณฑลหู ห นาน เป็ นอุ ท ยาน
แห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดย่าง
นาท่านชม ภำพวำดทรำย สถานที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มศิลปะแบบใหม่
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หอยเชลล์
นาท่านชม โชว์ นำงจิ้งจอกขำว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไป
กับการแสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก (โชว์
นำงจิ้งจอกขำวจะปิ ดกำรแสดงในช่ วงฤดูหนำวประมำณเดื อนธันวำคม-มีนำคมของทุกปี ปิ ดและ
เปิ ดวันไหนขึน้ อยู่กับประกำศของทำงผู้จัด ฉะนั้นทำงบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนเป็ น โชว์
เหมยลีเ่ ซียงซี ซึ่งเป็ นโชว์เกีย่ วกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ ละเผ่ำซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ เฉพำะ
ของชำวจำงเจียเจี้ยในมณฑลหูหนำนและทีม่ ีควำมอลังกำรสวยงำมด้ วย แสง สี เสี ยง แทนให้ ท่ำน )
***โปรดทรำบ !! โชว์ นี้แสดงที่โรงละครกลำงแจ้ งหำกมีกำรปิ ดกำรแสดงในวันนั้นๆ หรื อปิ ด
กำรแสดงในช่ วงฤดู หนำว ไม่ ว่ ำจะด้ ว ยกรณี ใดๆ ทำให้ เข้ ำชมไม่ ได้ ผ้ ู จั ด รั บ ผิด ชอบเพี ยงจั ด โชว์
พืน้ เมืองชุ ดอื่นทดแทน ให้ เท่ ำนั้น หำกบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีกำรคืนค่ ำบริกำรใดๆ ***
 พักที่ IMMERSING HOTELS & RESORTS หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
สะพำนแก้ วทีย่ ำวทีส่ ุ ด-เขำเทียนเหมินซำน(กระเช้ ำ+บันไดเลื่อน+รถอุทยำน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้ำ
หุ้มรองเท้ ำ)-ประตูสวรรค์
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพำนแก้ วจำงเจียเจี้ย สะพำนแก้ วที่ยำวและสู งที่สุดในโลก สามารถ
รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่ งนี้ มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู ง 300 เมตร
เชื่ อมสองหน้าผา (เวลำเข้ ำชมสะพำนแก้ ว 07.30 น.- 09.30 น.ทั้งนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่
กับประกำศของทำงอุทยำนเป็ นสำคัญ)
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : หำกสะพำนแก้วปิ ด ไม่ สำมำรถเข้ ำไปเที่ยวชมได้ ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำบริกำรใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...กุ้งทอด
นาท่านเดิ นทางสู่ เขำเทียนเหมินซำน อยู่ห่างจากเขตเมื องจางเจี ยเจี้ยเพี ยง 6 กิ โลเมตร อยู่สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภู เขาลื อชื่ อแห่ งแรกที่ ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่ องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่องหิ นเทียนเห
มิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นี ยภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปั จจุบนั นาท่าน
ขึ้นสู่ เขาโดย นั่งกระเช้ ำขึน้ +ลงบันไดเลื่อน (หมำยเหตุ : รำยกำรนี้ไกด์ จะดูควำมเหมำะสมของเวลำ
โดยกำรเลือ กนั่งกระเช้ ำขึ้นและลงบั นไดเลื่อน หรื อเลือกขึ้นบั นไดเลื่อนและลงกระเช้ ำ กระเช้ ำมี
ควำมยำวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลำเพียง 40 นำที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูง
เสี ยดฟ้ า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นาท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่ งหนึ่ งพร้อมกับความเสี ยวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้ ำหุ้มรองเท้ ำ)
ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึ ง 1.4 กิ โลเมตร จากนั้นนาท่านลง
บันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซำน หรื อเรี ยกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของ
จีน เหตุที่เรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูข้ ึน
ช่องประตูน้ ีสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
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***โปรดทรำบ!! หมำยเหตุ : กำรนั่งกระเช้ ำขึ้น-ลง เขำเทียนเหมินซำน หำกกระเช้ ำปิ ดซ่ อม

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
21.50 น.
00.10+1 น.

บำรุ ง ทำงบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ / กำรนั่งรถ+บันไดเลื่อนของอุทยำนขึ้นไปบน
ถ้ำเทียนเหมินซำน หำกรถ+บันไดลื่อนของอุทยำนไม่ สำมำรถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซำนได้ ทำง
บริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหำโปรแกรมอื่นมำทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กับสภำวะอำกำศ และกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยของนั กท่ องเที่ยว โดยยึด ตำมประกำศจำกทำงอุทยำนเป็ นส ำคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้
ทรำบล่วงหน้ ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ หม้ อไฟเห็ด
 พักที่ IMMERSING HOTELS & RESORTS หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
อุทยำนจำงเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์ แก้ ว-ลงกระเช้ ำ)-สะพำนใต้ หล้ำอันดับหนึ่ง-เขำอวตำร-สวนจอมพล
เฮ่ อหลง-ลำธำรแส้ ม้ำทอง-ถนนซีป้ เู จีย-จำงเจียเจีย้ -กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านขึ้น เขำเทียนจื่อซำน (เขำจักรพรรดิ) อยูใ่ นเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์
แก้วแห่ งแรกของเอเชี ยสู ง 326 เมตร จากนั้นนาท่าน สะพำนใต้ ฟ้ำอันดับ 1 ที่มีทศั นียภาพสวยงาม
รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่ งภาพยนตร์ ฮอลลี วดู ้ ชื่ อดังเรื่ อง “อวตำร” ได้นาวิวบางส่ วนของขุนเขามา
เป็ นฉากในการถ่ายทา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยาก
ที่จะหาคามาบรรยายได้ จากนั้นนาท่านชม สวนจอมพลเฮ่ อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986
เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่ งเป็ นชาวสี่ เจียและมีถิ่นกาเนิดอยูใ่ นบริ เวณนี้
***โปรดทรำบ !! หมำยเหตุ : ขึ้น-ลงเขำด้ วยลิฟ ท์ และ กระเช้ ำ อย่ ำงละ 1 เที่ยวตำมควำม
เหมำะสม / ไกด์ ท้องถิ่นจะแจ้ งให้ ทรำบ ในกรณีที่กระเช้ ำหรื อลิฟท์ ปิดซ่ อมบำรุ งทำงบริ ษัทฯขอ
สงวนสิ ทธ์ ในกำรเปลีย่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างเกาหลี
นาท่านเดิ นทางสู่ ลำธำรแส้ ม้ำทอง ซึ่ งเป็ นลาธารที่ไหลวนตามช่องเขาและชะง่อนผา ในระยะทาง
5,700 เมตร น้ าในล าธารมี สี เขี ย วใสปราศจากมลพิ ษ สองฟากฝั่ ง จะมี หิ น แปลกประหลาดตั้ง
ตระหง่านเรี ยงรายกันอยู่เป็ นจานวนมาก เช่น หิ นแส้มา้ ทอง เป็ นต้น เสมือนหนึ่ งกาลังท่องเที่ยวอยู่
ในวิมานแห่ งเทพนิ ยาย จากนั้นนาท่านสู่ ถนนซี ป้ เู จีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงเหยียนซึ่ งเป็ นแหล่ง
สิ นค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้ อของท่านจะได้เลือกซื้ อของราคาถูกฝากญาติมิตรสนิท
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้ อไฟทะเลรวมมิตร
 กลั บ สู่ กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ ย วบิ น ที่ CZ605
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป ***)

ประกำศ : ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษำยน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบำลเมืองฉำงซำ จำงเจียเจีย้ และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนำน ได้ มีกำรออก
กฎระเบียบ กำหนดนโยบำยให้ โรงแรม ยกเลิกกำรให้ บริกำร สิ่ งของที่ใช้ ครั้ งเดียวแล้ วทิง้ เช่ น แปรงสี ฟัน ยำสี ฟัน แชมพู หมวก
อำบน้ำ รองเท้ ำแตะฯลฯ เพื่อเป็ นกำรรณรงค์ ช่วยลดภำวะโลกร้ อนและรักษำสิ่งแวดล้ อม **ดังนั้นกรุณำนำสิ่ งของใช้ เหล่ ำนีต้ ดิ ตัว
มำด้ วยตัวเอง****หำกท่ ำนเข้ ำพักแล้ วต้ องกำรใช้ สิ่งของดังกล่ ำว ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยเพิ่มเองตำมรำคำที่โรงแรมกำหนดไว้
(กรุณำสอบถำมเพรำะโรงแรมบำงแห่ งอำจวำงไว้ ด้ำนนอกหรื อวำงไว้ ในห้ องนำ้ แล้ วคิดค่ ำบริกำรเมื่อท่ ำนเช็คเอ้ ำท์ )
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ทัวร์ คุณธรรม บินตรงจำงเจียเจีย้ ...ทองหยอด
ฟ่ งหวง เขำอวตำร เทียนเหมินซำน 4 วัน 3 คืน (CZ)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 20-23 ธันวำคม 2561

21,999 บำท

21,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 10-13 / 24-27 มกรำคม 2562

24,999 บำท

24,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 14-17 กุมภำพันธ์ 2562

24,999 บำท

24,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 28 กุมภำพันธ์ -3 มีนำคม 2562

24,999 บำท

24,999 บำท

4,500 บำท 16,999 บำท

วันที่ 14-17 มีนำคม 2562

25,999 บำท

25,999 บำท

4,500 บำท 17,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 16 พ.ย. 61 เป็ นเงิน 1,500 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเที่ยว รำคำ 800 บำท สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย (ส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง ต้องถ่าย
ให้เห็นทั้ง 2 หน้า ตำมรู ป)
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4. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นำ้ หนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 5
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกัน เริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อตั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 120 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง)
2. ส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำง ถ่ายตามรู ปข้างต้น ส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เงื่อนไขกำรให้ บริกำรวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ ป
 วีซ่ากรุ๊ ปทาได้เฉพาะผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น!!! ชาวต่างชาติไม่สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้
 หากยกเลิ ก เดิ น ทาง วีซ่ ากรุ๊ ป จะถู ก ยกเลิ ก ทัน ที ไม่ ส ามารถนาไปใช้ก ับ การเดิ น ทางครั้ งอื่ น ๆ ได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผูป้ กครอง ในเส้นทางที่ บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้อง
ยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
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 ในกรณี รัฐบาลจีนประกาศยกเลิ กวีซ่ากรุ๊ ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้ น ทาให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปได้ หรื อ
ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการทา วีซ่ำเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำกำร ท่ ำน
ละ 700 บำท หรื อ วีซ่ำด่ วน 2 วัน ทำกำร ท่ ำนละ 1,750 บำท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทาง
ไทยเท่านั้น)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคื นเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
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 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีท่ำนทีม่ ีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหู ท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
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3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำร้ ำง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน...............................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตำแหน่ งงำน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุ ณำกรอกชื่ อสถำนที่ทำงำน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทำงำน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ควำมสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
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