ตารางการเดินทาง
วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เที่ยง

ค่า

1

ดอนเมือง-ซีอาน (XW982 : 21.25-02.10+1)

X

X

X

2

กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่ )ร้านหมอนยางพารา-ซีอาน-เขาหัวซาน

3

เขาหัวซาน(รวมกระเช้ าขึ ้น-ลง)-สวนผลไม้ -ซีอาน

4
5
6

5 ดาว หรือระดับ
ยบเท่ า
TITAN CENTRALเทีPARK
5 ดาว หรือระดับ
เทียบเท่ า

ซีอาน-กาแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้ าหมิงกง-ร้ านหยกเจดีย์ห่านป่ าใหญ่
เจดีย์ห่านป่ าเล็ก-พิพธิ ภัณฑ์ซีอาน-ร้ านผ้ าไหม-ศาลเจ้ าหลักเมือง ผ่านชมจัตรุ ัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถงั สนามบินซีอาน
X

ซีอาน-ดอนเมือง (XW981 : 03.00-05.45)

พักที่
TITAN CENTRAL PARK
5 ดาว หรือระดับ
เทียบเ
HUA SHAN KE ZHAN
4 ดาว หรือระดับ ท่ า
เที
ยบเท่CENTRAL
า
TITAN
PARK

X

X

หมายเหตุ :
 ไม่ รวมค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่ าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทาการ) ท่ านละ 1,500 บาท
 ไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จานวน 240 หยวน/ทริป/ท่ าน
(เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13-18 / 27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561

ราคา 21,899.-

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
18.00 น.
21.25 น.
02.10+1 น.
พักที่
วันที่สอง

ดอนเมือง-ซีอาน
พร้ อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ (Terminal 1) ชัน้ 3 ประตู 5 แถวที่ 6
สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกให้ กบั ท่าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890
(บนเครื่องไม่ มีบริการอาหารและนา้ ดื่มฟรี แต่ มีจาหน่ ายบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและรับสัมภาระ
เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสูโ่ รงแรมที่พกั
TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่ )-ร้ านหมอนยางพารา-ซีอาน-เขาหัวซาน

เช้ า

เที่ยง
บ่ าย
ค่า
พักที่
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่ ) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็ นการค้ นพบครัง้ ยิ่งใหญ่ของโลกที่เกิดขึ ้นโดยความบังเอิญ
ของชาวนาคนหนึ่งที่ขดุ หลุมเพื่อหาแหล่งนา้ ใต้ ดินในเมืองซีอาน ในปี
ค.ศ.1974 สาหรั บหลุมขุดค้ นที่ พบเจอกองทหารดินเผานี ้ ปั จจุบัน มี
ทังหมด
้
3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็ นหลุมที่ มีขนาดใหญ่ ที่สดุ ภายใน
หลุมมีลกั ษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ซึ่งมีห่นุ ทหารกว่า 6,000 หุ่นดิน
เผาทุกตัวมีโครงหน้ า สีหน้ าและทรงผมที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ไม่
เหมือ นกันแม้ แต่ตัวเดียว ส่วน หลุ มที่ 2 มีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว L อยู่
ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร
มีห่นุ ทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้ าศึก 500 ตัวและรถม้ าที่ทาจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็ นรูปตัว U เป็ น
หลุมที่เล็กที่สดุ แต่มีความสาคัญที่สดุ ยิ่งกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็ นกองบัญชาการสูงสุด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพเิ ศษ!! สุกีซ้ ีอาน
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านหมอนยางพารา ให้ ท่านได้ เลือกชมสินค้ าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เขาหัวซาน ตังอยู
้ ่ในอาเภอหวาอินเซี่ยน มณฑลซานซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (3)
HUA SHAN KE ZHAN 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
เขาหัวซาน(รวมกระเช้ าขึน้ -ลง)-สวนผลไม้ -ซีอาน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านนั่ งกระเช้ าขึน้ สู่ เขาหัวซาน เพื่อชมความสวยงามของทิวทัศน์บนยอดเขา เขาหัวซานเป็ น 1 ใน 5 ภูเขาที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในจีน ที่มีความสูงถึง 2,154 เมตร ประกอบด้ วย 5 ยอดเขา เมื่อมองจากที่สงู ยอดเขาทัง้ 5 รวมกัน จะมี
ลักษณะคล้ ายดอกบัวเพราะแนวเทือกเขานันมี
้ การเชื่อมต่อกัน ถือเป็ นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง ลงจากเขาหัวซาน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาเที่ยวชม สวนผลไม้ สวนแอปเปิ ล้ หรื อสวนองุ่นของเกษตรกรชาวจีน ให้ ท่านชม ชิม และเก็บผลไม้ สดๆ จากสวนด้ วย
ตัวท่านเอง
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่ เอือ้ อานวย มีผลทาให้ ทางสวนผลไม้ ประกาศปิ ดไม่ ให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าชม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง กลับสู่เมืองซีอาน

ค่า
พักที่
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
พักที่
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่หก
03.00 น.

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (6)
TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
กาแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้ าหมิงกง-ร้ านหยก-เจดีย์ห่านป่ าใหญ่
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเดินทางสู่ กาแพงเมืองโบราณ ที่สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และ
ได้ รับการอนุรักษ์ไว้ อย่างดี จากนันน
้ าท่านชม พระราชวังต้ าหมิงกง เป็ นพระราชวังโบราณตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถัง ถูก
สร้ างขึ ้นเมื่อ ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อหมิง ฮ่องเต้ เรื องอานาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน(ซี
อาน) รุ่งเรื องสุดๆ นาท่านเข้ าชมในส่วนพิพิธภัณฑ์ ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่ งเรื องด้ านสถาปั ตยกรรมโบราณ
พร้ อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D(รวมรถไฟฟ้ า)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นาท่านเดินทางสู่ ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ ท่านได้ เลือกซือ้ เป็ นของฝากล ้าค่า จากนัน้ นาท่านเดินทาง
สู่ เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ (ชมภายนอก) ตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของกาแพงเมืองซีอ าน สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มี
รูปแบบเรี ยบง่าย เดิมนันสร้
้ างเพียง 5 ชิ ้น ปัจจุบนั องค์เจดีย์มี 7 ชัน้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (9)
TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่ า
เจดีย์ห่านป่ าเล็ก-พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน-ร้ านผ้ าไหม-ศาลเจ้ าหลักเมือง-ผ่ านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาด
มุสลิม-โชว์ ราชวงศ์ ถัง-สนามบินซีอาน
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
นาท่านชม เจดีย์ห่านป่ าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้ วยเจดีย์สงู 13 ชัน้ นา
ท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้ นพบจากสุสานโบราณ
และของเก่าจากพื ้นที่ตา่ งๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพเิ ศษ!! เป็ ดย่ าง
นาท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ให้ ท่านได้ เลือกชม เอกซื ้อสินค้ าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้ วยผ้ าไหม นาท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ า
หลักเมือง ภาษาจีนเรี ยกว่า “เฉิงหวังเมี่ยว” สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์ห
มิง ปี ค.ศ 1387 เป็ นศาลเจ้ าหลักเมืองที่ ใหญ่ สดุ 1 ใน 3 ของจี นใน
สมัยนัน้ จากนันน
้ าท่าน ผ่ านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองซีอาน นาท่านเดินทางสู่ ตลาดมุสลิม แหล่ง
รวมของอาหารพื ้นเมืองขึ ้นชื่ อหลากชนิด รวมถึงร้ านขายของที่ระลึก
และร้ านขายผลไม้ แห้ ง เช่น พุทรา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็มีให้ ท่าน
ได้ เลือกซื ้อมากมายหลายร้ าน
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (12) เมนูพเิ ศษ!! เกี๊ยวซีอาน
จากนันน
้ าท่านชม โชว์ ราชวงศ์ ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื อง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน
ซีอาน-ดอนเมือง
กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889
(บนเครื่องไม่ มีบริการอาหารและนา้ ดื่มฟรี แต่ มีจาหน่ ายบนเครื่อง)

05.45 น. เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริการ ***
ข้ อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่ านให้ ละเอียดทุกข้ อ)
 ทัวร์ นี ้สาหรับผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ ตของท่าน จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไปและเหลือหน้ ากระดาษอย่างต่า 2
หน้ า หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนกั ท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้ อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
(หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม
ประสงค์)
 หากท่านที่ ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ อ งบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณ าติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อ เช็คว่ากรุ๊ ปมีการคอนเฟริ ม
เดินทาง หรื อ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
 โรงแรมที่พกั และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้ อยู่กับความเหมาะสม และคานึงถึงผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริ ษัทฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก
หรื อกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้ เข้ าเมือง รวมทัง้ ในกรณี ที่ท่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้
เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าพื ้นเมืองให้ นกั ท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ูจัก
คือ ร้ านหมอนยางพารา, ร้ านหยก, ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยน
ให้ กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซือ้
หรื อ ไม่ซื อ้ ขึ ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทัง้ สิ น้ และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ าน
รัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / ท่ าน /
ร้ าน
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ สง่ หน้ าหนังสือเดินทางให้ กบั ทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคูน่ อนให้ แก่ลกู ค้ าที่ไม่ร้ ูจักกัน กรณี ที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่
ระบุไว้ ในรายการทัวร์ เท่านัน้
 ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า-ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบก่อนการทาจองทัวร์
 ท่านที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าท่านจะต้ องรับผิ ดชอบใน
การอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุณ าดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจี นอย่างน้ อ ย 2
อาทิตย์
 ตัว๋ เครื่ องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นงั่ ล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่นงั่ แบบสุม่ เท่านัน)
้

 หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้
3 วัน ก่ อนเดินทาง
ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพื่อเตรี ยมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่ อนเดินทาง
หัวหน้ าทัวร์ จะโทรให้ ข้อมูลเตรี ยมตัวเดินทางแก่ผ้ เู ดินทางอีกครัง้
 เมื่อท่านทาการซื ้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทกุ ข้ อแล้ ว
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
(พักห้ องละ 23ท่ าน)

เด็ก
2-18 ปี

พักเดี่ยว
(จ่ ายเพิ่ม)

ราคา
ไม่ รวมตั๋ว

วันที่ 13-18 กันยายน 2561

21,899

21,899

6,000

15,899

วันที่ 27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561

21,899

21,899

6,000

15,899

กาหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ *รวม*
1. ตัว๋ เครื่ องบินชันประหยั
้
ด ไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้
2. ที่พกั โรงแรม 4 และ 5 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้ พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทาง
บริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหาร 12 มื ้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษี นา้ มันเชื ้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรี ยกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 28 ธันวาคม
2560 (หากมีการเรี ยกเก็บเพิม่ จากสายการบิน ท่านต้ องชาระเพิม่ )
7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋ า โหลดใต้ ท้องเครื่ อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางในท้ องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่าน
ละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตัง้ แต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่ านัน้ **
หมา ยเหตุ : กรณี ผู้ เดิ น ทางมี อ ายุ 1 เดื อ น-1 5 ปี และผู้ เดิ น ทาง อายุ 7 0 ปี ขึ น้ ไป คุ้ มครองเพี ย ง 50 %
ของวงเงินคุ้มครอง และ สาหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิ
้ ้น **
ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **ทัง้ นีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชือ้ , ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึด
พาหนะ และ การปล้ นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการ *ไม่ รวม*
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าซักรี ด มิ นิ
บาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
2. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี )
3. ค่ าทิปคนขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ จานวน 240 หยวน/ทริป/ท่ าน (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
4. ค่าทาวีซ่า ชาวต่างชาติ ซึ่ง ไม่ได้ รับการยกเว้ นยื่ น วีซ่า กรุ๊ ป (กรณี ต่า งชาติ จ่ ายเพิ่มจากค่า ทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็ น
ผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าเอง)
5. ค่ าวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเที่ยวเข้ าประเทศจีน ท่ านละ 1,000 บาท ใช้ เพียงสาเนาหนั งสือเดินทางแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูล
ชัดเจน และต้ อ งส่ งเอกสารล่ วงหน้ า 15 วันก่ อ นเดิน ทาง (สาหรั บผู้ ถื อพาสปอร์ ตไทยและเดิน ทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป
เท่ านัน้ ) หรือ ค่ าวีซ่าจีนท่ องเที่ยว แบบเดี่ยว ท่ านละ 1,500 บาท (สาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทย)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้ กบั การเดินทางครัง้ อื่นๆได้ รวมทัง้ ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้
ทุกกรณี
 กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยว
เท่านัน้
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆทังสิ
้ ้น ทาให้ ไม่สามารถยื่ นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรื อ ท่านมีความประสงค์
จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการทา วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทาการ ท่านละ 1,500 บาท หรื อ วีซ่าด่วน 2 วัน
ทาการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน)
้
 สาหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี ้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน
6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา
16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเรี ย
(ตังแต่
้ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้ องทาวีซ่าเดี่ยวเท่านัน)
้
เงื่อนไขการสารองที่น่ ังและการชาระค่ าบริการ
 กรุณาชาระเงินมัดจา
ท่ านละ 10,000 บาท หรือ ทัง้ หมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชั่น
(ภายใน 48 ชัว่ โมง หรื อ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
 กรุณาชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
15 วัน ก่ อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรื อ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่ าท่าน
สละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้ เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้
 รบกวนสแกนหน้ าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
 แจ้ งยกเลิกก่ อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ า 1-14 วันก่ อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คนเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (10 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่ เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ อ งมีใบรั บรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะพิจ ารณาเลื่อ นการ
เดิน ทางของท่านไปยังคณะต่อ ไป แต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ อ งเสีย ค่าใช้ จ่า ยที่ ไ ม่ส ามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่า ตั๋วเครื่ อ งบิน ค่า ห้ อ ง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 ยกเว้ นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการันตีมดั จาที่นั่งกับสาย
การบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ทัง้ หมด ไม่ ว่า
ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
 กรณีท่ ีกองตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 เมื่อท่ านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่ านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่ เดินทาง พร้ อมคณะถือ
ว่ าท่ านสละสิทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบิน ต้ องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้
ไม่เกิน 1,000 มิลลิลติ ร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้ าสิง่ ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
 สิง่ ของที่มีลกั ษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่
โหลดใต้ ท้องเครื่ องบินเท่านัน้
 ห้ ามนาแบตเตอรี่ สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื่ องในทุกกรณี
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ ตไทยเท่ านัน้ )
 สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้ องชัดเจนเท่านัน้ ลูกค้ าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ ตตัวจริงมา และต้ องถ่ายให้ ตดิ ทัง้ 2 หน้ า ดังตัวอย่าง)
 ยกเว้ นเส้ นทางที่บนิ ลงเทียนสิน ใช้ สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ ้ว จานวน 2 รูป

ตัวอย่ างการถ่ ายรูปหน้ าพาสปอร์ ต กรณีย่ นื วีซ่าแบบกรุ๊ปท่ องเที่ยว

ต้ องถ่ ายให้ ตดิ ทัง้ 2 หน้ าแบบตัวอย่ าง

เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่ ีท่านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุดใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ า
เกิดการชารุด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ ายหน้ าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้ ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทัง้ ใบหน้ าและใบหูทัง้ สองข้ างชัดเจน
และห้ ามสวมเสือ้ สีขาว เช่ น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ ไม่ สวมเครื่องประดับ สร้ อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชั่น
เเว่ นสายตา รูปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิ่มเติม จากข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
หมายเหตุ :
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทางานในประเทศไทย
เท่านัน้ หากไม่ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวี
ซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 7 วัน
ทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า

ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติ (ในกรณีท่ ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้ )
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ ท่ ีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีววิ ด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี ้
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME............................................................SURNAME.........................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.....................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................รหัส
ไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์ บ้าน.........................................มือถือ.........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................................................................
........................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.......................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................
ตาแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................
..................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรง
กับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME..............................................................................SURNAME................................................................................
RELATION........................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.............................................................................SURNAME................................................................................
RELATION.......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ีทางาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการ
ขอยื่นวีซ่า

** ถ้ า เอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมี การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่ า นเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

