ประกาศ!!!

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง

*** กรุณาเตรี ยมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดิ นทาง ***
*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมในเรื่ องของการบริ การ ***

 กําหนดการเดินทาง 3-8, 10–15, 17–22 ธันวาคม 2557
วันแรก
23.30 น.

วันที่สอง
01.55 น.
07.00 น.

เช็คอินทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
 คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผูโดยสารขาออก ( ระหวางประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-U ( เคานเตอร NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจาหนาที่จากทาง
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและเอกสารใหกบั ทาน
กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ – หังโจว – ลองทะเลสาบซีหู – วัดจี้กง - ถนนโบราณเหอฝง
เหิรฟาสูเมืองเซี่ยงไฮ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU548 
ถึงทาอากาศยานผูตง มหานครเซี่ยงไฮ ซึ่งถือเปนชุมชนเกาตั้งแตยุคสามกก (475-221 ปกอนคริสตกาล) เดิมชื่อวา
เซิน (Shen) ตามชื่อเจาเมือง ตอมาเปลี่ยนเปน หู แปลวาไซดักปลา เพราะเมื่อ 5,000 ปกอน แถบนี้เคยเปนทะเลมา
กอน และมีหมูบานชาวประมง ถึงสมัยราชวงศซงไดเปลี่ย นแปลงเปนเซี่ยงไฮ ซึ่งขณะนั้นเปน เพียงตําบลเล็ก ๆ
คริสตศตวรรษที่ 17 – 18 เซี่ยงไฮกลายเปนเมืองทาหนาดาน เพราะมีลําคลองและทะเลสาบเชื่อมถึงแหลงผาไหม
และเกษตรกรรม มีคลองใหญ หรือ คลองจักรพรรดิที่ขุดขึ้น ในสมัยโบราณเชื่อ มถึง กรุงปกกิ่ง ซึ่งอยูทางเหนือ
หลังจากสงครามฝน ค.ศ. 1848 ชาวตางชาติเริ่มเขามาเชาเขตพื้นทีห่ ลายแหง เซี่ยงไฮจึงกลายเปนเมือง ทาการคา
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นานาชาตินับแตน้ัน มา ผลจากการแบงเขตพื้น ที่ใหชาวตางชาติเ ชา ทําใหใจกลางเซี่ยงไฮจึง เต็ม ไปดว ยอาคาร
สถาปตยกรรมที่มีล วดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโ รป จนไดรับขนานนามวาเปน “นครปารีสแหง ตะวันออก”
ปจจุบันเซี่ยงไฮเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของจีน มีชาวตางชาติเขามาลงทุนทําธุรกิจมากมาย ตัวเมือง
เซี่ยงไฮตั้งอยูริมแมน้ําหวงผู หางจากปากแมน้ําแยงซีเกียง 17 ไมล แบงออกเปน 2 เขต คือ เขตผูตงใหม และเขตผูซี
เมืองเกา กั้นโดยแมน้ําหวงผู หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
 รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองหังโจว ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแหงหนึ่งเปนแหลง
เภสัชอุตสาหกรรมและสถาบัน ศิล ปะที่มีชื่อเสียงแหง หนึ่ง ของประเทศจีน ซึ่ง ในอดีตมีคําเปรีย บเปรยถึงความ
สวยงามของเมืองหังโจวและซูโจววา “ บนฟามีสวรรค บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศนอัน
งดงามสองฟากถนน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทาน ลองทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี
สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขา และอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหง
และสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดย จุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ หาทะเลสาบ และ สิบ
ทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานดวน (แตไมดวน) ซึ่งเปนที่มาของตํานานเรื่อง“นางพญางูขาว” และชมโคม
ไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแหงนี้ ที่ไดรับสมญานาม
จากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” พรอมชมทะเลสาบเกาและใหม ชมเจดีย 3 องคสะทอนแสงจันทร
จากนั้นนําทานเที่ยวชม วัดจิ้งฉือ หรือ วัดจี้กง สรางเมื่อ ค.ศ.954 ในสมัยราชวงศซงใต ตั้งอยู บริเวณเนินเขาทิศใต
ของซีหู และมี “ ระฆังดี ” ที่ถูกยกยองวาเปน หนึ่งในสิบของดีแหงซีหู ทําใหวัดแหงนี้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกล
เสียกวารัศมีของเสียงระฆังเสียอีก จีนมีสํานวนหนึ่งระบุวา “ วัดชั้นยอดมิอาจขาดระฆังชั้นเยี่ยม ” ระฆังถูกเคาะวัน
ละสองครั้ง เชาและเย็นระฆัง ( ใบแรกมีชื่อวา เทพเกามังกร ) ที่วัดจิ้งฉือ จะถูกเคาะคราวละ 54 ครั้ง รวมทั้งสิ้นวัน
ละ 108 ครั้ง เลาขานกันวา ดวยเนินเขาทิศใตอันตระหงานเปนกําแพงอยูดานหลังวัดและบรรจุถ้ําเล็กโพรงนอย
เอาไวมากมาย ไดสะทอนใหเสียงไพเราะกังวาน ไปทั่วบริเวณรอบทะเลสาบซีหูจนไดชื่อวา เสียงระฆังยามสายัณห
ที่เนินหนานผิง
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานสู ถนนโบราณเหอฝง เปนถนนสายหนึ่งที่สะทอนใหเห็นประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแก
ของหังโจวไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กวาง 12 เมตร ในสมัยราชวงศซง ของจีนเมื่อ 880 กวาปกอน
ขณะที่เมืองหังโจวเปน ราชธานีอยูนั้น ถนนเหอฝงเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคาในสมัยนั้น
ถนนเหอฝงในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่
สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขางถนนสายนี้สวนใหญ
เปนรานคาทั่วไป มีสินคาพื้นเมือง และสินคาที่ระลึก ใหทานอิสระเดินเลือกซื้อสินคาของฝากตามอัธยาศัย
 พักที่ HANGZHOU RELAX HOTEL หรือเทียบเทา
หังโจว – ทะเลสาบพันเกาะ - หวงซาน
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู ทะเลสาบพันเกาะ เพื่อนําทานลองเรือชมทะเลสาบซึ่งเปนทะเลสาบเทียมที่สรางขึ้นในป ค.ศ.
1959 เพื่อเปนสถานีไฟฟาพลังน้ําและเขื่อนเก็บน้ําซินอันเจียง ดวยเขาเขียว น้ําใส ถ้ําประหลาด และหินแปลก จึง
ไดรับการยกยองเปน “ทองเที่ยวพันเกาะน้ําใสในภาพจิตรกรรม” ทะเลสาบมีพื้นที่ 573 ตารางกิโลเมตร ใหญกวา
ทะเลสาบซีหูที่หังโจว 104 เทา ปริมาณความจุ 17,800 ลานลูกบาศกเมตร มากกวาทะเลสาบซีหู 3,000 กวา เทาซึ่งมี
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เกาะทั้งหมด 1,078 เกาะ เปนทะเลสาบที่มีเกาะเยอะที่สุดของโลก ซึ่งมีรูปราง แตกตางกันตามแตจินตนาการ เชน
เกาะมังกร ซึ่งมีลักษณะคลายมังกร เกาะงู เกาะเตา หรือ เกาะนก ซึ่งเกาะดังกลาวนี้มีสัตวตามชื่อของเกาะอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู หวงซาน ซึ่งตั้งอยูทางใตของแมน้ําแยงซีในมณฑลอัน ฮุย ภูเ ขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม
ประกอบดวยหลายยอดเขา ซึ่งยังคงสภาพทางธรรมชาติ หวงซานเปนที่จดจําในเรื่อง ทะเลหมอก โอบลอมยอดเขา
ไว และมีตนสนขึ้น ตามซอกหิน ทําใหทัศนียภาพของทะเลหมอก เคลื่อนผานซอกเขา และตนสนเปนที่งดงามยิ่ง
นําทานชม หยกจีน ของล้ําคาของจีนที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม สติปญญา
และความยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจื๊อยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา ความเห็นอก
เห็นใจ ความพอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุขความเจริญรุงเรือง ความ
ร่ํารวย ความมีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทา นไดเลือกชมหยกที่ไดผานการเจียระไนมาเปนเครื่องประดับนํา
โชค อาทิเชน กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝาก จากนั้นนําทานเดินทาง
กลับโรงแรม ใหทานอิสระแชน้ําแรตามอัธยาศัย
หมายเหตุ : กรุณาเตรียมชุดวายน้ําสําหรับทานที่ตองการแชน้ําแร
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
 พักที่ XUAN YUAN HOTEL หรือเทียบเทา
อุทยานแหงชาติเขาหวงซาน - โชววัฒนธรรมฮุยโจว
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเขาหวงซาน จากนั้นนําทาน นั่งกระเชาขึ้นเขาหวงซาน อุทยานแหงชาติเขาหวง
ซานไดรับคัดเลือกจากองคกรยูเนสโก ใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อป ค .ศ.1990 เขาหวงซาน มียอดเขารวม
ทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ําตกใหญ 2 แหง และลําธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเปนหวงซาน นั้น
ประกอบไปดวย ตนสนรูปรางแปลกประหลาดสวยงาม กอนหิน รูปรางแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปก
คลุมทั่วเขา และน้ําพุรอน สมกับสํานวน “ไป 5 ภูกลับมาไมมองภูเขา ไปหวงซาน กลับมาไมมองภู” ของ สีวีเสี่ย
เคอ นักเดินทางจีนสมัย ราชวงศหมิงที่ไดไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแลว นําทานเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของ
อุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมูตนสน ชมความงดงามตามอัธยาศัยเดินทางสูบันไดสวรรค 100 ขั้น ยอด
เขาสื่อชิ่น ชมยอดเขาสิงหโต ที่ชิงเหลียงไถ กอนหินที่ยื่นออกจากภูเขารูปลักษณเหมือนสิงโต ซึ่งเปนจุดที่ชมพระ
อาทิตยขึ้นที่สวยงามทามกลางทะเลหมอก ชมสนรับแขก ซึ่งตนสนเหลานี้มีอายุตั้งแต 800 ปขึ้นไป มีรูปลักษณที่
แปลกตาแผกิ่งกานเขียวชะอุมตอนรับนักทองเที่ยวที่มาถึงเขาหวงซานอยางอบอุน ปจจุบันสนรับแขกไดกลายเปน
ตัวแทนสัญลักษณของเขาหวงซานรวมเก็บภาพบรรยากาศสวยๆ
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นําทานชม ทิวทัศนดานตะวันตกซีไห ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเกามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินซีไห
เปนสถานที่ที่ดีที่สุดที่เ หมาะแกก ารจะชมความงดงามของทะเลหมอก พื้ นที่ที่สวยงามสูงสุด 1,664 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล จากยอดไผยุนถิงใกลๆ กันนี้ยังมีเสนทางภูเขาที่คดเคี้ยวเสนทางใหม ที่สามารถปนขึ้นไปชมมุมสุด
ยอดมุมมองจุดที่สองของการชมพระอาทิตยขึ้น และชมพระอาทิตยตก จากนั้นนําทานเดินขึ้น จุดชมวิวยอดเขาก
วงหมิงหรือยอดเขาสวางสูงจากระดับน้ําทะเลราว 1,800 เมตร จากนั้นนําทาน ชิมชา ซึ่งเปนชาที่มีกลิ่นหอมรสชาติ
ชุมคอ ประโยชนของใบชานั้น เมื่อนํามาชงกับน้ํารอนจะเปนน้ําชามีสาร TANNIN ชวยสลายไขมันในลําไสใหญ
ชวยทําใหสดชื่น กระตุนการทํางานของระบบประสาทและหมุนเวียนโลหิต จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองถุนซี

ค่ํา

วันที่หา
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่หก
เชา

เที่ยง
บาย

 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
หลังอาหารค่ํานําทานชม โชววัฒนธรรมฮุยโจว เปนการแสดงศิลปะอันขึ้นชื่อ ของชาวฮุยโจว รวมทั้ง การแสดง
อุปรากร “หวงเหมยซี”่ อันโดงดัง ที่โรงละครหวงซานหมิงเซียง อันดับหนึ่งแหงฮุยโจว
 พักที่ BAILI JIARI HOTEL หรือเทียบเทา
พิพิธภัณฑวัฒนธรรมฮุยโจว – ถนนโบราณเหลาเจีย – หมูบานเฉินขานปากวาชุน – เซี่ยงไฮ
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานชม พิพิธภัณฑวัฒนธรรมฮุยโจว ซึ่งมีทั้งภาษา อาหาร ประเพณี งิ้ว การแสดง แบบแผนบานเรือน งาน
แกะสลัก การจัดสวน การแตงกาย ฯลฯ อันเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น จากนั้นนําทานแวะชมโรงงานผลิตผาไหม
ของจีน ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
(แปลกแตจริง ) เพื่อมาทําไสนวมผาหม ไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง นําทานเดินทางสู
ถนนโบราณเหลาเจีย เปนถนนคนเดินสายเล็กๆ ยาว 1,200 กวาเมตร ตัดอยูกลางเมืองถุนซี จุดเดนของถนนสายนี้
อยูที่อาคารสองฝงที่สรางขึ้นมาตั้งแตสมัย หมิง-ชิง และไดรับการอนุรักษไวอยางดีจนกระทั่งทุกวันนี้โดยปจจุบัน
ตลอดถนนทั้งเสนเปนถนนสายวัฒนธรรม มีรานขายอาหารทองถิ่น รานขายงานศิลปะ ภาพวาด เครื่องปน หินสลัก
เครื่องประดับ เครื่องเรือน เครื่องแตงบาน ชาจีน ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ทา นเดิน ทางสู หมูบ านเฉิ น ข านปากว าชุ น ที่ไ ดรั บ ยกย อ งให เ ป น หมูบ านอัน ดับ หนึ่ ง แหง แดนเจีย งหนาน
แหลงกําเนิด พอคาฮุยซาง –นามระเบือเรื่องการพาณิชย มีประวัติการกอตั้งมาตั้งแตปลายราชวงศฮั่นตะวันออกที่
ยังคงอนุรักษแบบแผนบานเรือนโบราณสมัยหมิง-ชิงไวไดอยางสมบูรณ จนไดรับการยกยองใหเปน “พิพิธภัณฑ
แบบแผนบานเรือนโบราณอันดับหนึ่งแหงเจียงหนาน” บนถนนหลักสามสาย เกาสิบเกาซอย สถานที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ
ฉางชุนซื่อสรางในสมัยราชวงศซง และบานคหบดีหลัวหยุนไท สมัยราชวงศหยวน เปนตน นําทานเดินทางกลับสู
เมืองเซี่ยงไฮ เมืองที่เต็มไปดวยอาคารสถาปตยกรรมที่มลี วดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ไดรับขนานนามวา
เปน “ นครปารีสแหงตะวันออก ”
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
 พักที่ GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเทา
หอไขมุก – เขตวายทัน – ถนนนานกิง - เฉิงหวังเมี่ยว – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม
นําทานชึ้นชม หอไขมุก ตั้งอยูฝงผูตงริมแมน้ําหวังผู เขตลูเจียจุย แลวเสร็จเมื่อป ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร เมื่อ
สรางเสร็จ นับเปนหอคอย ที่สูงอันดับ 4 ของโลก และในปจจุบัน สูงเปนอับดับ 5 รองจากหอคอยโตเกียวสกายทรี
ของญี่ปุน ดูภายนอกเปนลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยูตางมุมตางระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยูต อนกลางของหอเปนหอชมวิว
ที่กวางขวาง สามารถชมวิวทิวทัศนของเซี่ยงไฮไดทุกดาน ซึ่งปจจุบันหอไขมุกถือเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮอีก
ดวย ใหทานไดชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮมุมสูง SKY WALK บนหอไขมุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน จากนั้นนํา
ทานเดินทางสูราน นวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด และบํารุงการ
ไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ และทานยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหมของโรงงานเปาฝูถัง
ผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดิน ทางสูบริเ วณ หาดวายทาน ตั้ง อยูบนฝง ตะวัน ตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือ จรดใตถึง 4
กิโลเมตร เปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “ พิพิธภัณฑสิ่งกอสรางหมื่นปแหงชาติจีน ” ถือเปนสัญลักษณที่โดด

22.20 น.
01.45 น.

หมายเหตุ :

เดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนว
ยาวของไวทัน เปน แหลง รวมศิล ปะสถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค
รวมทั้งการผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ เชน กรมศุลกากร
โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน จากนั้นนําทานชอปปงยาน ถนนนานกิง ซึ่งมีความ
ยาวถึ ง 5 กม. และยั ง เป น แหล ง ศู น ย ก ลางสํ า หรั บ การช อ ปป ง ที่ คึ ก คั ก มากที่ สุ ด ของนครเชี่ ย งไอ รวมทั้ ง
หางสรรพสินคาใหญชื่อดังกวา 10 หาง รานคาตาง ๆ, รานอาหารและศูนยกลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสรางสีสัน
และความบันเทิงใหกับผูที่มาจับจายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ นําทานสู
เฉิงหวังเมี่ยว เดิมเปนที่ตั้งของวัดเฉิงหวังเมี่ยว อาคารบานเรือนบริเวณนีเ้ ปนสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิง
และชิง แตทําเปนรานขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ เชน ตราประทับ รูปภาพวาด ลายมือพูกัน เครื่องน้ําชา ของที่
ระลึก และสินคาสมัยใหมอยางรองเทากีฬา กระเปา อีกทั้งยังมีรานขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย
บินลัดฟากลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบิน MU547 
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
************ ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ ************

( *** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป *** )
ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสนิ คาพื้นเมือง
ใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ หวงซาน – รานหยก, รานใบชา, รานผาไหม / เซี่ยงไฮ –
รานนวดทา+บัวหิมะ ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยว
ทุกทานทราบวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-60 นาที
ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

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

 กําหนดการเดินทาง 3-8, 10–15, 17–22 ธันวาคม 2557
อัตราคาบริการ

ผูใหญ ( พักหองคู )
พักหองเดี่ยวจายเพิ่ม

ทานละ
ทานละ

28,900
4,500

บาท
บาท

หมายเหตุ :

ราคาทัวรนี้

ไมมีราคาเด็ก / ไมแจกกระเปา ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้ํามัน

โลกทีม่ ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะคาเงินบาทที่ไมคงที่
และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
อัตราคาบริการดังกลาวรวม
 คาตั๋วเครือ่ งบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คาวีซาและภาษีสนามบินทุกแหงตามที่กําหนดไวในรายการ
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) , อาหารและเครือ่ งดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครือ่ งบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินทีม่ ีการเรียกเก็บ
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอาประกันที่มี
อายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชยทั้งหลายตาม
กรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกีย่ วของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเนือ่ งมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การ
ยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงือ่ นไขในกรมธรรม
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
 คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ
 คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดืม่ คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ)
 คาทิปไกด และคนขับรถ

 คาทิปไกด วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนตอคน ตอวัน แปลวา
เดินทางทั้งหมด 6 วัน จายไกด 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเปน 120 หยวนตอคน ในสวน
ของหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความเหมาะสม (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ)

 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีทลี่ ูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่
จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัท
ทัวรเทานั้น

เงื่อนไขการใหบริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่อ งจากราคานี้เปน ราคาโปรโมชั่น ตั๋ว เครื่อ งบิน ตอ งเดิน ทางตามวัน ที่ ที่ร ะบุบนหนาตั๋ว เทานั้น จึง ไมสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ย นแปลงการเดิน ทางใดๆ ทั้ง สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ เปลี่ย นแปลงการเดิน ทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
4. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน สละ
สิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปน
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป 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
ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึง เที่ ย วบิ น พิ เ ศษ
เชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปน
การเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทางขั้นต่ําผูใหญ 15 ทานขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3. รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครือ่ งบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม
ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 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 อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสติ๊กเกอร
หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรุณาเตรียม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. กรณีหนังสือเดินทางที่นํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดู
วา ตั้งแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรือไม
5. กรณีเด็ก อายุต่ํากวา 18 ป, นัก เรียน, นักศึก ษา ตอ งแนบสูติบัตรของเด็กตัวจริง, หนัง สือ รับรองของผูที่อ อกคาใชจายในการ
ทองเที่ยวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรอง
คาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต
หนาแรกที่มีชื่อของผูที่ออกคาใชจายในการทองเที่ยวให ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินที่
สามารถรับรองคาใชจายในการทองเที่ยวของผูที่จะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

6. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง

7. ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา
เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
9. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนเปลี่ยนกฎในการยื่นวีซาจีนบอยครั้ง การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่น
เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
10. ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผิดชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได
-หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 100 บาท
-เอกสารที่ตองเตรียม 1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 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. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรัง่ เศสไมสามารถขอวีซาดวนได)
• ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 800 บาท

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา**
พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
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................................................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํ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 วันที.่ ......................เดือน.......................ป.........................

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

หมายเหตุ

** กรุณาระบุเบอรโทรศัพท เบอรที่ทํางาน มือถือ บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอยื่นวีซา
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033

