จัต ุรัสเทียนอันเหมิน – กก้ ู ง – อี้เหอหยวน – หอฟ้าเทียนถาน
กําแพงเมืองจีน – ถนนหวังฟูจิ่ง – สกี SNOW WORLD
ช้อปป้ ิ งตลาดรัสเซีย และ ชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ

ลิ้มรสเมนู อาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง้ , สุก้+ี นํ้าจิ้มไทยรสเด็ด, เป็ ดปั กกิ่ง
ประกาศ !!!

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง ซึ่งทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหม
ที่อาจจะเกิดขึ้น

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดิ นทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่องของการบริ การ ***

กําหนดการเดินทาง 25-29 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม–2 มกราคม/30 ธันวาคม–3 มกราคม 2558

วันแรก
16.00 น.

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ปกกิ่ง
 คณะพรอมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9บริเวณ
ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA ( CA ) โดยมีเจาหนาทีจ่ ากทางบริษทั ฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก
แดทานกอนออกเดินทาง

19.15 น.
00.55 น.

เดินทางสูปก กิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 960 
เดินทางถึง สนามบินกรุงปกกิ่ง นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองถึงทาอากาศยานนครปกกิ่ง เมืองประวัติศาสตร
เกาแก เดิมทีปกกิ่งเคยเปนเมืองสําคัญทางการคาของอาณาจักรเยี่ยนเมื่อ 500 ปกอน
คริสตกาล หลังการปฏิวัติลม ลางระบอบสมบูรณาญาสิทธิร าช และการสูรบกลาง
เมือง ค.ศ 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดชัยชนะ จึงประกาศตั้งรัฐบาลและกรุงปกกิ่ง
เป น เมื อ งหลวงของประเทศนั บ แต นั้ น มา และท า นจะได สั ม ผั ส กั บ “สนามบิ น
นานาชาติ” ซึ่งสามารถรองรับผูโดยสารได 43 ลานคน และจะเพิ่มเปน 55 ลานคนใน
ป 2015 สนามบินโฉมใหมที่มีขนาดกวา 1 ลานตารางเมตร ซึ่งใหญกวาเพนตากอนของสหรัฐอเมริกานี้ เปนฝมือ
ของผูออกแบบสนามบินเช็กแลพกอกของฮองกงดวย นั่นคือ Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทาง ที่เขาถึงจิตใจ
ผูโ ดยสาร ดวยการออกแบบทางเดินแตละสวนใหสั้น ที่สุด ฟอสเตอร ไดแบง อาคารที่ก วางขวางใหญโตของ
สนามบินนานาชาติปกกิ่งออกเปน 2 ขาง ทอดตัวจากทิศใตไปสูทิศตะวันออก เพื่อชวยลดไอรอนจากแสงอาทิตย แต
ติดสกายไลทใหแสงแดดละมุนละไมไดฉายสองเขามาพรอมทั้งใชนวัตกรรมใหมที่ชวยลดปริมาณกาซคารบอน
ภายในตัวอาคาร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูที่พัก
 พักที่ FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5* หรือเทียบเทา

วันที่สอง

ปกกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังตองหาม “กูกง” –หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปกกิง่

เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญที่สุดในโลก สัญลักษณของประเทศจีนยุคใหม สถานที่จัดงานพิธีเฉลิม
ฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษตางๆ บันทึกภาพเพื่อเปนที่ระลึกกับอนุสาวรียวีร ชน ศาลาประชาคม และ หอระลึก
ประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนําทานผานประตูเขาสู พระราชวังตองหาม “กูกง” สถานที่วาราชการและที่ประทับ
ของจัก รพรรดิ์ 24 พระองค ในสมัย ราชวงศหมิง และชิง นําชมโบราณสถาน และสิ่ง กอ สรางที่คงคุณคาทาง
ประวัติศาสตรที่สรางขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นําชมหมูอาคารเครื่องไมที่ประกอบดวยหองหับตางๆถึง
9,999 หอง ชมพระตําหนักวาราชการ พระตําหนักชั้นใน หองบรรทมของจักรพรรดิ์ และหองวาราชการหลังมูลี่ไม
ไผของพระนางซูสีไทเฮา
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
นําทานชม ศูนยวิจัยทางการแพทยแ ผนโบราณ ฟงเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยโบราณตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป พรอมรับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ และนําทานชม
การสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ จากนั้นนําทานชม หอบูชาเทียนถาน ซึ่งกอสรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมที่สงางาม มีความสูง 38 เมตร และ
มี เสนผาศูนยกลางกวาง 30 เมตร ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1420 ชวงเวลาเดียวกันกับพระราชวังตองหาม และใชเวลา
ในการสรางถึง 14 ป ที่นี่เคยถูกใชเปนสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟาดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณ
เพื่อคุมครองเหลาปวงประชาชาวจีนใหมีความสมบูรณทางพืชพันธุธัญญาหาร
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุง
หลังอาหารนําทานชม กายกรรมปกกิ่ง เปนการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียว และความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแตละการแสดงจะแตกตางกันไปโชวความสามารถหลายๆ ดาน เชน
โชวหมุนจาน, โชวควงของ เปนตน กายกรรมปกกิ่งนั้น ยังเปนโชวกายกรรมที่มีชื่อเสียงดังกองโลกอีกดวย
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วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

20.00 น.

พระราชวังฤดูรอน “อวี้เหอหยวน” – ผานชมสนามกีฬาแหงชาติ – THE PLACE
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานชม พระราชวังฤดูรอนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญที่สุดของประเทศจีน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปกอน
ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นดวยแรงงานคนลว น ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชม
ระเบียงกตัญู เรือหินออน จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อไขมุก ครีมไขมุกบํารุงผิว ที่ทําจากไขมุกน้ําจืดที่เพาะเลี้ยง
ในทะเลสาป
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง
นําทานเลือกซื้อหยกโบราณ ซึ่งเปนหยกที่มีความเกาแก ถือเปนสิ่งนําโชคอยางหนึ่งของคนจีน จากนั้นนําทาน ผาน
ชม “สนามกีฬาแหงชาติ” ซึ่งสนามกีฬาหลายแหงในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก โคลิ
เซี่ยมแหงโรม แตสนามกีฬานานาชาติของ Herzog & de Meuron ในปกกิ่งนี้ พยายามที่
จะคิ ด ออกแบบใหม ใ ห เ อื้ อ อํ า นวยต อ สิ่ ง แวดล อ มป จ จุ บั น มากขึ้ น สถาปนิ ก จาก
สวิสเซอรแลนด Herzog & de Meuron ตองการที่จะชองระบายอากาศตามธรรมชาติ
ในสนามกี ฬาโครงสราง 91,000 ที่ นั่ง อาจถื อ ไดวา เปน สนามกีฬาที่เ ปน มิตรต อ
สิ่งแวดลอมที่ใหญที่สุด ในขณะนี้สนามกีฬาดังกลาวซึ่งจะใชจัดพิธีเปด-ปดการแขงขันโอลิมปก 2008 มีลักษณะ
ภายนอกคลายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาขายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม หอหุมเพดานและผนังอาคารที่ทําดวยวัสดุ
โปรงใส อัฒจันทรมีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ซึ่งดูคลายกับพระราชวังตองหามของจีน ภาพโครงสรางของสนาม
กีฬาแหงนี้ จึงดูคลายพระราชวังสีแดง ที่อยูภายในรั้วกําแพงสีเทาเขียว ซึ่งใหกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สําหรับ
บันไดภายในสนามกีฬาถูกสรางใหกลมกลืนกับโครงตาขาย ซึ่งใหภาพลักษณของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรือ
เอกภาพ ซึ่งภายในยังมี “สระวายน้ําแหงชาติ” (GYMNASIUM ฟองอากาศ) ซึ่งสระวายน้ําแหง ชาตินี้ สรางขึ้น
สําหรับการแขงขันกีฬาโอลิมปก 2008 โดยมีรูปลักษณเหนือจินตนาการคลาย " กอนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ " ซึ่ง
PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใชวัสดุเทฟลอนทําเปนโครงราง เนนใชพลังงานแสงอาทิตย โดยจะนํามาใช
เดินเครื่องกรองน้าํ เสียของสระน้าํ ที่ใชเติมในสระจะถูกกักเก็บไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญที่ฝงไวใตดิน นอกจากนั้น
เพื่อ ใหดูเหมือนน้ําที่สุด สถาปนิกยัง ใชเ ทคโนโลยีจ ากงานวิจัย ของนักฟสิก สจาก Dublin's Trinity College ที่
สามารถทําใหกําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะทําสระวายน้ําแหงแดนมังกร
นี้ดูดีเปนเอกลักษณแลว ยังสามารถตานทานกับแรงสั่นสะเทือนอันเกิดจากแผนดินไหวไดดวย จากนั้นนําทานชิมชา
อวูห ลงของปกกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เชน ชาแดง ชาผลไม ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ ซึ่งเปนชาที่มีกลิ่น หอม
รสชาติชุมคอ ประโยชนของใบชานั้น เมื่อนํามาชงกับน้ํารอนจะเปนน้ําชามีสาร TANNIN ชวยสลายไขมันในลําไส
ใหญ ชวยทําใหสดชื่น กระตุนการทํางานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิต จากนั้นนําทานไปชมสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมในใจกลางกรุงปกกิง่ The Place หรือ ลาสเวกัสนอย ทานจะไดสัมผัสความสวยงามของแสงสีบน
เพดานที่ทันสมัย ยาวประมาณสองรอยเมตรสองขางทางเต็มไปดวยรานคาสินคาแบรนดเนมมากมาย
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร พิเศษ!! ซีฟูด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟตนานาชาติ
ระดับ 6 ดาว ที่อยูยานชอปปงชื่อดัง เพื่อใหทานจะไดชิมอาหารกวา 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเตกเนื้อ
เปด ไกงวง แพะยาง กุงทอด ติ่มซํา รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไมอั้น เชน ชาเขียวหลงจิ่ง ชา
อวู ห ลง น้ํ า ผลไม เบี ย ร ท อ งถิ่ น ไวน แ ดงท อ งถิ่ น และ ไอศกรี ม ยี่ ห อ Haagen Dazs (เมนู อ าหารอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไมตองแจงใหลูกคาทราบลวงหนา)
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วันที่สี่
เชา

เที่ยง
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ค่ํา

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

กําแพงเมืองจีน – BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นํา ทา นชม หยกจี น ของล้ํ าค าของปก กิ่ง ที่ขึ้ น ชื่ อ ซึ่ง ชาวจี น มี ความเชื่ อ ว าหยกคือ สั ญลั ก ษณข องความดีง าม
สติปญญา และความยุติธรรมรวมไปถึงลัท ธิขงจื๊อ ยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลัก ษณแหงปญญา
ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความ
เจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทานไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมา
เปนเครื่องประดับ นําโชค อาทิเ ชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อ เปน ของขวัญของฝาก
จากนั้นนําทานเดินทางสู กําแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรยหนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สรางขึ้นดวยแรงงานของ
คนนับหมื่นคน มีความยาว 6,350 กม. สรางขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกวา 2000 ปกอน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผูรวบรวม
ประเทศจีนใหเปนปกแผน ตัวกําแพงสูงราว 7 เมตร กวาง 6 เมตร วากันวาถานําวัสดุที่ใชกอสรางกําแพงแหงนี้มา
สรางกําแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะไดกําแพงที่มีความยาวรอบโลก
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ําจิ้มไทยรสเด็ด
นําทานสู BEIJING SNOW WORLD สถานที่แหงนี้เองที่จะทําใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลาน ซึ่งมี
ระดับความหนาของหิมะอยูในราว 60 – 100 เซนติเมตร ณ สกีรีสอรท สถานที่แหงนี้พรั่งพรอมไปดวยอุปกรณการ
เลนบนลานน้ําแข็งอยางครบครัน ไดแก แผนเลื่อนสกีหิมะ, มาลากเลื่อนหิมะ, บอลลูน, สโนวโมบิล, เครื่องเลนสไลด
จากภูเขาน้ําแข็งและอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมบนลานน้ําแข็งที่จะทําใหทานไดสนุกสนานจนลืมเวลา ( ราคา
ทัวรนี้ไมรวมคาเชาอุปกรณ, คาเครื่องเลน และคาครูฝกอุปกรณ ) กอนเดินทางกลับเขาเมืองปกกิ่งนําทานแวะซื้อยา
แกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม, น้ํารอนลวก,
แมลงสัตวกัดตอย, แพ, คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรค
ผิวหนังตางๆ
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานสู ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเปนศูนยกลางสําหรับการชอปปงที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปกกิ่ง
รวมทั้งหางสรรพสินคาชื่อดังตางๆ และรานคา รานอาหาร ศูนยกลางความบันเทิงมากมายทีจ่ ะสรางสีสันใหกับผู
ที่มาจับจายบนถนนคนเดินแหงนี้ เชิญทานอิสระชอปปงตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานสู ถนนอาหารตงหัวเหมิน
(DONG HUA MEN) ศูนยรวมอาหารพื้นเมืองและอาหารวางมากมาย ใหทานไดเลือกซื้อ และไดสัมผัสบรรยากาศ
ยามค่ําคืนของถนนสายนี้
 พักที่ FENG DA INTENATIONAL HOTEL 5* หรือเทียบเทา
ชอปปงตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานแวะชม ผีชิว ซึ่งเปนลูกหลานมังกร รุน ที่ 9 มีพลังอํานาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วรายทั้งหลายใหหมดไป มักจะ
วางหันหนาออกตัวอาคารหรือหองเพื่อปองกันขจัดภยันตรายตางๆใหทานไดเลือกซือ้ เปนของฝากใหกบั คนทางบาน
 รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เปดปกกิ่ง
นําทานไปชอบปงที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินคาขายสงราคาถูก อาทิเชน ผาไหม ถุงเทา รองเทา นาฬิกา เปนตน
เพื่อความจุใจในการชอปปงสินคาราคาถูก จากนัน้ นําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสนไหม
ออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพื่อมาทําใสนวมผา
หมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทัง้ ของฝากและใชเอง

19.40 น.
23.45 น.

หมายเหตุ : อาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชอปปงของทาน
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA 979 
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ
*********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ *********

(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป ***)

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมกี าร ประชาสัมพันธสินคา
พื้นเมืองใหนักทองเทีย่ วทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม,
ผีชิว, หยกเกา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกบั นักทองเทีย่ วทุก
ทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อ
หรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ขอควรระวัง!!! ทานใดที่ตองออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่กอนทุกครั้ง
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจาก
ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก*

กําหนดการเดินทาง 25-29 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม–2 มกราคม/30 ธันวาคม–3 มกราคม 2558
อัตราคาบริการ ผูใหญ ( พักหองคู )
เด็กอายุไมเกิน 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
พักหองเดี่ยวจายเพิม่
หมายเหตุ :

ทานละ
ทานละ
ทานละ

25,900 บาท
25,900 บาท
5,500 บาท

ราคาทัวรนี้ ไมมีราคาเด็ก / ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป - กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
2. คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามทีก่ ําหนดไวในรายการ
3. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครือ่ งดืม่ ทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
4. คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
5. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงือ่ นไขของแตละสายการบินที่มกี ารเรียกเก็บ

หมายเหตุ : ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน AIR CHINA มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก และขนาดกระเปาสัมภาระ โดยให
กระเปาสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่องไดทานละ 1 ใบ มีน้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเปาตองมีขนาดโดยรอบของกระเปารวม
แลวไมเกิน 158 เซนติเมตร (กวาง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องไดทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักตองไมเกิน 7 กิโลกรัม ถาน้ําหนักและขนาด
ของกระเปาสัมภาระเกินกวาที่สายการบินกําหนดไว จะตองเสียสวนที่เกินเปนจํานวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนตอใบ

6. คาประกันอุบัตเิ หตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันทีม่ ี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึง่ หนึง่ ของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดทีม่ ีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต
ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลือ่ น, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ ายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ
และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงือ่ นไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดืม่ คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
3. คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)

4. กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 120 หยวน สวนหัวหนาทัวร ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

5. คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลกู คาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย
จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิอ์ อกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
เงื่อนไขการใหบริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ

10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน

2. เนื่องจากราคานีเ้ ปนราคาโปรโมชั่น ตัว๋ เครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเมือ่ จองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง
ยกเลิกจะไมมกี ารคืนคามัดจําใดๆ ทั้งสิน้ และในกรณีที่ออกตัว๋ เครื่องบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือ่ นการเดินทาง ผูจอง
จะไมสามารถทําเรือ่ งขอคืนคาตั๋วหรือขอคืนคาทัวรทั้งหมดหรือบางสวนได เวนแต
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋ เครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ
ทั้งสิ้น ถายังไมมีการยืน่ วีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตัว๋ เครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมี
คาใชจายอื่นใด บริษัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาทีจ่ ายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น

2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครือ่ งบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง
รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + คาตั๋วเครื่องบินใหมทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ
+ สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน
คาวีซา เปนตน (คาตั๋วเครื่องบินของผูที่ไมเดินทางทีอ่ อกตัว๋ ไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอ
ทางสายการบินทําเงินคืนใหซึ่งอาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
3. คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร แตมีไกดทองถิน่ พูดไทยรับที่ปกกิ่ง) ครบ 15 ทาน มีหัวหนาทัวรไทย
เดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ

4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้น
จากทานเปนจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคนื คาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึน้ ไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
6.4
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
6.5
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปทีม่ ีการการันตีคามัด
จําที่พักโดยตรง หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
รวมถึง
เที่ยวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมกี ารคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน่ ๆที่อยูน อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานทีอ่ ื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานีโ้ ดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทั ฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
10. ทางบริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครือ่ งบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครือ่ งบินไมสามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทัง้ หมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มอี ายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด
เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจเิ ทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรปู ถายขาราชการในการยืน่ วีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดู
วา ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจ จุบนั ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผู
เดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน

6. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
7. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูทอี่ อกคาใชจายในการทองเทีย่ ว
ให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย
และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผู
ที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายใน
การทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผูเดินทางไมมสี มุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูที่
ออกคาใชจายในการทองเทีย่ วให โดยแสดงความสัมพันธวา เกีย่ วของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือน
ที่เดินทาง ) ตั้งแตหนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมี
ยอดเงินที่สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

10. ขอมูลจริงเกีย่ วกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูป จจุบัน ทีอ่ ยูทที่ ํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
13. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนือ่ งจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูป ระเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานัน้
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จายเพิม่ 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มอี ายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือวาจางในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายทีม่ ีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายทีเ่ ปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริน้ ซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME.......................................................................
สถานภาพ  โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคูสมรส....................................................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
...................................................................................................................................................................................................................
..................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ............................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน.................................... ..........................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................................................................
ตําแหนงงาน...............................................................................................................................................................................................
ที่อยูส ถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร ..............................................

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่.........................เดือน............................ป..............................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ป............................. ถึง วันที่.........................เดือน.............................ป.............................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...............................................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION..............................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

