บินตรง จางเจี ยเจี้ ย
ฟ่ งหวง – สะพานแก้ว – เขาเทียนเหมินซาน
4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์ (CZ)
จุดเด่นของโปรแกรม
บินตรง ไปลงที่ จางเจี ยเจี้ ย (ไม่ตอ้ งเสียเวลานังรถ)
่
ชมความงดงามเมืองโบราณฟ่ งหวง ล่องเรือลาน้ าถัวเจี ยง
พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว สะพานแก้วจางเจี ยเจี้ ย
ชมความงามทีย่ งิ่ ใหญ่แห่ งเขาเทียนเหมินซาน
นังกระเช้
่
าทีย่ าวทีส่ ุดแห่ งหนึง่ ในโลก สู่ภูผาประตู สวรรค์
ถ้ าประตู สวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามของจี น
ลิ้ มรสเมนู พิเศษ !! ปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารพื้ นเมือง / อาหารกวางตุง้
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
น้ าดืม่ วันละ 1 ขวด
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วันแรก
01.30 น.

04.20 น.
08.45 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
พักที่
วันทีส่ อง
เช้า

กรุงเทพฯ-จางเจี ยเจี้ ย-ฟ่ งหวง-เมืองโบราณฟ่ งหวง-ล่องเรือลาน้ าถัวเจี ยง-สะพานสายรุง้
พร้ อ มกั นที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ อาคารผู โ้ ดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้ าหน้ าที่
คอยอานวยความสะดวกให้ กับท่าน
เดินทางสู่ เมืองจางเจี ยเจี้ ย ประเทศจีน เทีย่ วบินที่ CZ606 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจี ยเจี้ ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของจีนและได้ รับการประกาศให้ เป็ นมรดก
โลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมืองฟ่ งหวง (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) เมื อ งที่ข้ ึ น อยู่ กั บเขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าน้ อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม เมืองโบราณฟ่ งหวง เป็ นเมืองแห่ งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่นา้ ถัว
สร้ า งในราชวงศ์ ถัง จุ ดเด่ น คือ ก าแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมี โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางด้ านวัฒนธรรมอันลา้ ค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้ อยแห่ ง นาท่าน ล่องเรือ
ลาน้ าถัวเจี ยง ชมบ้ านเรือนสองฟากฝั่งแม่ นา้ ที่มีลักษณะการก่ อสร้ างแบบจีนโบราณสร้ างใน
สมัยราชวงศ์หมิงและชิ ง จากนั้นนาท่านชม สะพานสายรุ ง้ สะพานไม้ โบราณที่มีหลังคาคลุ ม
เหมือนสะพานข้ ามคลองในเวนิส เป็ นสะพานประวัติศาสตร์ท่มี ีความเป็ นมาหลายร้ อยปี ก่ อนที่
จะเดิน ถึ ง สะพานนั้ น ท่ า นจะได้ เ ห็น จุ ด เด่ น ของฟ่ งหวง คือ บ้ า นที่ยกพื้น สู ง เรียงราย เป็ น
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็ นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
(หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ สามารถ ล่ องเรื อลาน้ าถัวเจี ยได้ อันเนือ่ งมาจากการเปิ ด-ปิ ด
ฝายทดน้ า จึ งทาให้ไม่มีน้ าเพียงพอสาหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษทั ฯ
ไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
FENGHUANG GUOBIN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า (ฟ่ งหวง)
ฟ่ งหวง-จางเจี ยเจี้ ย-สะพานแก้ว
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ จางเจี ยเจี้ ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งแรกของจีน และได้ รับการ
ประกาศให้ เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตาราง
กิโลเมตร อุดมด้ วยขุนเขาน้ อยใหญ่และต้ นไม้ นานาพันธุ์
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! สุกเห็
ี้ ด
นาท่านพิสูจน์ความกล้ ากับ สะพานแก้วจางเจี ยเจี้ ย ที่ยาวและสู งที่สุดในโลก สามารถรองรับ
คนได้ มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่ งนี้มคี วามยาว 430 เมตร กว้ าง 6 เมตร สูง 300 เมตร
เชื่อมสองหน้ าผา
** หมายเหตุ : * หากสะพานแก้วปิ ด ไม่ สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ท่านสามารถเลือกซื้อOptionเสริมทีน่ ่าสนใจ:
• อุทยานจางเจี ยเจี้ ย (เขาอวตาร) โดยขึ้นและลงเขาด้ วยลิฟท์แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้ วแห่ งแรก
ของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้ านเป็ นลิฟท์แก้ วแบบ
outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดใน
โลก ซึ่งมีทศั นียภาพที่สวยงามรายล้ อมด้ วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ช่ือดัง อวตาร ได้ นามาเป็ น
ฉากในการถ่ายทา
**ติดต่ อขอข้อมู ลและรายละเอียดเพิม่ เติมกับรายการได้ทเี่ จ้าหน้าทีแ่ ละชาระเงินกับไกด์
ท้องถิน่ **

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! ปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี

พักที่

ท่านสามารถเลือกซื้อ Option เสริมทีน่ ่าสนใจ :
• โชว์สุนขั จิ้ งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้ วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้ เคลิบเคลิ้มไปกับ
การแสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็ นที่รัก ต้ อง
พลั ดพรากจากกั น ทั้ง ที่ยัง รัก กัน ถื อ เป็ นบทต านานแห่ ง ความรัก ที่น่า ยกย่ องยิ่ ง นั ก ท่ า นจะ
เพลิ ดเพลิ น ไปกับการแสดงจนลืม กระพริบตา ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า โชว์ ห ลิวซานเจี่ยที่ห ยางซั่ ว ด้ วย
นั ก แสดงคุณภาพกว่ า 600 คน แสดงภายใต้ ส ะพานคู่ เชื่ อมเขาสองลู ก สะพานคู่ รัก ใต้ หล้ า
อ ลั ง ก า ร ก ว่ า โ ช ว์ ใ ด ใ ด ที่ ท่ า น เ ค ย สั ม ผั ส ม า ( ปิ ด ช่ ว ง ห น้ า ห น า ว )
**ติ ดต่ อขอข้อมู ลและรายละเอียดเพิม่ เติ มกับรายการได้ที่เจ้าหน้าทีแ่ ละชาระเงินกับไกด์
ท้องถิน่ **
BEST WESTERN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

ศู นย์ยาจี น-ถนนคนเดินซีปู้เจี ย-จิ ตรกรรมภาพวาดทราย-ศู นย์ชา-จัตุรสั ถ้ ามังกรเหลือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศู นย์ยาจี น อาทิเช่ น ยาบัวหิมะ ที่สรรพคุณในการแก้ แผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก เป็ นที่
พิสูจน์สรรพคุณมาแล้ วหลาย ๆ เหตุการณ์ท่เี กิดไฟไหม้ แล้ วมีแผลไฟไหม้ ร่างกาย สามารถใช้
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เทีย่ ง

คา่
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง

ยานี้ ทาลดอาการพองหรื อ แสบร้ อ นได้ น าท่ า นสู่ ถนนคนเดิ นซี ปู้เจี ย เป็ นถนนคนเดิน ที่
สร้ างใหม่ได้ ไม่นาน อีกทั้งเป็ นสถานที่ช้อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ย บรรยากาศที่น่ี
ออกแบบให้ เป็ นบ้ านเรือนโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! อาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านชม จิ ตรกรรมภาพวาดทราย สถานที่ซ่งึ จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็ นผู้
ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมา ล้ วนได้ รับรางวัลและการยกย่ องมากมาย
หลายปี จนเป็ นที่เลื่องลือไปทั่วโลก จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ชา ให้ ท่านได้ เลือกชมเลือกซื้อสินค้ า
จากนั้นนาท่านถ่ายรูปกับดอกไม้ นานาพันธ์ ณ จัตุรสั ถ้ ามังกรเหลือง สวนที่เต็มไปด้ วยพันธุ์ไม้
และดอกไม้ นานาพันธุ์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
BEST WESTERN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ศู นย์หยก-ศู นย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา-ภูเขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ถ้ าประตู สวรรค์ตลาดใต้ดิน-จางเจี ยเจี้ ย-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม หยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่ างแพร่ หลายเพราะเชื่ อ ว่ าใส่ แล้ วจะช่ วยป้ องกั น
อันตรายได้ ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ กาไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีช่ื อเสียง ที่มี
ชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้นนาท่านเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทาด้ วยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่ทนั สมัยของประเทศจีนสินค้ ามากมาย เช่ นหมอนยางพาราที่ได้ รับความนิยมอยู่ในขณะนี้
และยังได้ ฟังบรรยายขั้นตอนกระบวนการเป็ นความรู้อีกด้ วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! อาหารกวางตุง้
นาท่านเดินทางสู่ ภู เขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้ง
ซานหรือซงเหลียวซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นังกระเช้
่
าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมี
ความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้ าที่ทันสมั ย ที่สุด
ชมความมหั ศจรรย์หน้ าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้ นไม้ ออกมา
จากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ ชมความงามของภูเขา ภูผา นับ
ร้ อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้ า งามแปลกตา อิสระให้ ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของ
ยอดเขา จากนั้นนาท่านชม ระเบียงแก้ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า) ซึ่งเป็ นสะพานกระจก มีระยะทาง
อันหวาดผวาอยู่ท่ี 60 เมตร ล้ อมรอบผาสูงชั น ความกว้ างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผา
ได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็ นการท้ าทายนักท่องเที่ยวที่อ ยากมาสัม ผัสทิวทั ศน์ อั น
งดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้ องสวมผ้ าหุ้มรองเท้ าขณะ
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เดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่ วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทาความสะอาด สะพานกระจก แห่ งนี้
ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ ความใสอาจทาให้ เราก้ าวขาไม่ออก!! จากนั้นนาท่านลงบันไดเลือ่ นสู่
ถา้ เทียนเหมินต้ ง หรือเรียกว่ า ถ้ าประตู สวรรค์เทียนเหมินซาน เป็ น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย
สาเหตุท่เี รียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นถ ้า
ประตูน้ ีมีความสูง 131.5 เมตร ความกว้ าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถา้
ประตูสวรรค์ท่านจะได้ ข้ นึ ขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมี
ชาวรัสเซียได้ ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่ องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้ วเป็ นสถานที่ท่นี ่ าสนใจจาก
ชาวต่างชาติอีกแห่ งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้ วยกระเช้ า
หมายเหตุ กรณีรอคิวขึ้นกระเช้ านาน หรือรถประจาอุทยานหยุ ดให้ บริการ ณ. ถา้ ประตูสวรรค์
1. กรณีรอคิวขึ้นกระเช้ านาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็ นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลง
กระเช้ า เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ว ในการท่ อ งเที่ ย วแก่ ลู ก ค้ า ที่ จ ะได้ ไ ม่ ต้ อ งรอคิ ว นาน
2. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิ ดเนื่องจากปิ ดซ่อมแซม หรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัด มี
หิ มะเกาะพื้นถนน ทาให้ รถอุทยานไม่ สามารถเปิ ดให้ บริการได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ
ลูกค้ า ต้ องเปลี่ยนเป็ นขึ้น+ลงกระเช้ าแทน ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง และในส่ วนการนั่ ง รถของอุท ยานขึ้ น ไปบนถา้ ประตู สวรรค์ หากรถขอ ง
อุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถา้ ประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่น
มาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอ
สงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสาคัญ โดยที่ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
จากนั้นนาท่านอิ สระช้ อปปิ้ งที่ ตลาดใต้ดินในเมืองจางเจี ยเจี้ ย ซึ่งเป็ นแหล่ งรวมรวบสินค้ า
มากมาย ถือว่ าเป็ นแหล่ งช้ อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวเมืองแห่ งนี้ อาทิเช่ น เสื้อผ้ า
อาหารพื้นเมือง ขนมของฝาก ให้ ท่านได้ เลือกชมและซื้อฝากคนทางบ้ าน
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา นาท่านสู่ สนามบินเหอฮัว เมืองจางเจี ยเจี้ ย
22.10 น. กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ CZ605 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
00.30+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
6 - 9 มิ.ย. 62
20 - 23 มิ.ย. 62
27 - 30 มิ.ย. 62

ผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
14,999.14,999.14,999.14,999.-

เด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี

พักเดีย่ ว(จ่ ายเพิม่ )

18,499.18,499.18,499.18,499.-

3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้ อมกรุป๊ เท่านั้น
2. ที่พักโรงแรม 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้ พักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
** ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป **
3. ค่าอาหารตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
5. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่ าภาษีนา้ มันเชื้ อเพลิงและค่ าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 26 พ.ย. 61 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้ องชาระเพิ่ม )
7. ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ า โหลดใต้ ท้องเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่เกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้
1 ชิ้น ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 5 กิโลกรัม
8. ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งเดิ น ทางในท้ อ งถิ่ น คุ้ มครองในวงเงิ น ไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) **
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อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่ า อิ น เตอร์เ น็ต ค่ า ซั ก รีด มิ นิ บาร์ในห้ อ ง รวมถึ ง ค่ า อาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่ส่ั งเพิ่มนอกเหนือ รายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ก่อนการใช้ บริการ)
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกากับภาษี)
3. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ 350 หยวน / ท่าน / ทริป (เด็กชาระเท่าผูใ้ หญ่)
4. ค่าวีซ่ากรุป๊ ท่องเทีย่ วเข้าประเทศจี น ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสาเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม 2
หน้า มองเห้นข้อมู ลชัดเจน และต้องส่ งเอกสารล่ วงหน้า 15 วัน (สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตไทยและ
เดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
หรือ ค่าวีซ่าจี นท่องเทีย่ วแบบเดีย่ ว (4 วันทาการ) ท่านละ 1,650 บาท (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทย)
หมายเหตุ
• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้ กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้ง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ ทุกกรณี
• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือระงับการทาวีซ่ากรุป๊ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทาให้
ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ เรี ยกเก็บเงินเพิ่ม สาหรับค่ าวีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทาการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่ วน 2 วัน ทาการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่ า ว
ข้ างต้ น สาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ) พร้ อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทาการยื่นคาขอวีซ่าเดี่ยว
ผ่านศูนย์รับยื่น
• สาหรับผู้ท่เี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.
อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิ สถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียิปต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ ได้ ต้ องทาวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น )
ข้อสาคัญควรทราบ (กรุณาอ่ านให้ละเอียดทุกข้อ)
• ทัวร์น้ สี าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่ า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ
หน้ ากระดาษอย่างต่า 2 หน้ า หากไม่ม่นั ใจโปรดสอบถาม
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่มี ีนักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าอย่ างน้ อย 10 วันก่ อนการเดินทาง (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ยินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ )
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• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุป๊ มีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคานึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้ าเป็ นหลัก
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่ น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้ าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่กี อง
ตรวจคนเข้ าเมืองไม่อนุ ญาตให้ เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้ าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้ เ ข้ า
เมือง รวมทั้งในกรณีท่ที ่านจะใช้ หนังสือเดินทางราชการ (เล่ มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้ าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
• ตามนโยบายร่ วมกับการท่องเที่ยวแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กาหนดให้ มีการประชาสัมพันธ์สินค้ าพื้นเมืองให้
นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ จู ักคือ ร้านนวดเท้า, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านยางพารา ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุ ใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมี ผลกั บราคาทัวร์ จึง เรียนให้ กั บนั ก ท่ อ งเที่ยวทุ ก ท่ า นทราบว่ า ร้ า นทุ กร้ าน
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านรัฐบาล
จีนทุ กเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็ นจานวนเงิ น 400
หยวน / ท่าน / ร้าน
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้ าชื่อ
เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ที ่านมิได้ ส่งหน้ าหนังสือเดินทาง
ให้ กับทางบริษัทพร้ อมการชาระเงินมัดจา
• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้ แก่ลูกค้ าที่ไม่ร้ จู ักกัน กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้ องจ่ายค่าพัก
เดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์เท่านั้น
• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้ เดินทาง เข้ า -ออก ได้ ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ รับทราบ
ก่อนการทาจองทัวร์
• ท่านที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าท่าน
จะต้ องรับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่ างดี หากท่านทาบัตรหายใน
ระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
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• ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ เป็ นแบบกรุป๊ ไม่สามารถเลือกที่น่งั ล่วงหน้ าได้ (ท่านจะได้ รับที่น่งั แบบสุ่มเท่านั้น)
• หลังจากที่ท่านได้ ชาระค่ามัดจาและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้ อยแล้ วนั้ น
3 วัน ก่อนเดินทาง
ท่านจะได้ รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
1 วัน ก่อนเดินทาง
หัวหน้ าทัวร์จะโทรให้ ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผ้ เู ดินทางอีกครั้ง
• เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้ อแล้ ว
เงื่อนไขการสารองทีน่ งและการช
ั่
าระค่าบริการ
• กรุณาชาระเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็ นราคาโปรโมชัน่
(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทาการจอง)
• กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วัน ก่อนการเดินทาง
(กรณีไม่ชาระเงิน หรือ ชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์)
หมายเหตุ หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ ว กรุณาส่งสาเนาการโอนเงิน ให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการชาระมัดจา
การยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้ นไป
คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
• บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็ บ ค่ าใช้จ่ ายทั้ง หมดกรณี ท่า นยกเลิ ก การเดิ นทางและมี ผ ลทาให้ค น
เดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริ ษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทาง
บริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็ บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้ เช่ น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น
ตามจริง ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
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• ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่ น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้ น บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ท้ งั หมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณี ที่ก องตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิ เ สธมิ ใ ห้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศทีร่ ะบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
• เมือ่ ท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติ ด ตั วขึ้ น เครื่อ งบิ น ต้ อ งมี ขนาดบรรจุ ภั ณฑ์ ไ ม่ เกิ น 100
มิลลิลิตรต่ อชิ้น และรวมกันทุ กชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ด
สนิท และสามารถนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ ถือได้ ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่ าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนดจะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝาก
เจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้ องใส่กระเป๋ า
ใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• กรุณาเตรียมของใช่ ส่วนตัว เช่ น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่ว นตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาล
ท้ องถิ่นต้ องการรักษาสิ่งแวดล้ อมและลดการทิ้งขยะ จึงไม่มีบริการที่โรงแรม
• ห้ ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋ าเดินทางโหลดใต้ เครื่องในทุกกรณี
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ วประเทศจี นแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
• สาเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
(ต้ อ งชั ด เจนเท่ า นั้ น ลู ก ค้ า ไม่ ต้อ งส่ ง เล่ ม พาสปอร์ต ตั วจริง มา และต้ อ งถ่ า ยให้ ติ ด ทั้ง 2 หน้ า ดัง
ตัวอย่าง)
• ยกเว้นเส้นทางทีบ่ ินลงเทียนสิน ใช้ สาเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
ตัวอย่างการถ่ายรู ปหน้าพาสปอร์ต กรณียนื่ วีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเทีย่ ว

ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง
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เอกสารในการทาวีซ่าจี นสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทที่ ่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดีย่ ว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่ มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า -ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้ งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่ น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึ กษา หรื อชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชัน่ เเว่ นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ !! สาคัญมาก !!
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2
เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
หมายเหตุ :
• กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่ มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผู้ท่ถี ือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า -ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์
อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทู ตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
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สถานฑู ตจี นอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่ น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุ
่
โรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจี นมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อมู ลดังต่ อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจี น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME......................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส............................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................... โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...........................................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร......................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทู ตจะมีการโทรเช็ คข้อมู ล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจี นหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจี นแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................SURNAME..............................................
RELATION..................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME.............................................
RELATION..................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อ
ใช้ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริ ษทั แล้วไม่ ครบ ทางบริ ษทั อาจมี การเรี ยกเก็ บเอกสารเพิ่มเติ ม อาจทาให้ท่านเกิ ดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบีย บอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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