วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เที่ยง เย็น

โรงแรม
BAOLONG JUJIA HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

1

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (FM842 : 09.50-15.40)
ย่ ำนซินเทียนตี้

X

X

2

เซี่ยงไฮ้ -หังโจว-ล่องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อ
เหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย



 

SHUNCHANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วัดผู่จี้
วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป-องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิม
ทะเลใต้ -เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ



 

HUAGANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

4

หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอด
อุโมงค์ เลเซอร์ -หำดไว่ ทำน



 

BAOLONG JUJIA HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

5

ร้ านหยก-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-พิพธิ ภัณฑ์
เซี่ยงไฮ้ -ร้ านผ้ าไหม-ขึน้ ตึก JINMAO
TOWER ชั้นที่ 88เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ
(MU547 : 21.25-01.05+1)



 



กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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 กำหนดกำรเดินทำง เดือนสิ งหำคม-ธันวำคม 2561
วันแรก
06.30 น.
09.50 น.
15.40 น.
คำ่

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ -ย่ำนซินเทียนตี้
 คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9 บริ เวณ ( เคำน์ เตอร์ NO. U15 – 21 ) สำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมี
เจ้ำหน้ำที่จำกทำงบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกแด่ท่ำนก่อนออกเดินทำง
เหิ รฟ้ำสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน SHANGHAI AIRLINES เทีย่ วบินที่ FM842
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
เดินทำงถึง ท่ ำอำกำศยำนผู่ตง มหำนครเซี่ยงไฮ้ “ นครปำรี สแห่ งตะวันออก ” ปั จจุบนั เซี่ ยงไฮ้เป็ น
ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็ น 2 เขต คือ เขตผูต่ งใหม่ และเขตผูซ่ ีเมืองเก่ำ
กั้นโดยแม่น้ ำหวงผู่ หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง นำท่ำนเดินทำงสู่ ภตั ตำคำร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ย่ ำนซินเทียนตี้ เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งคนเดิน ร้ำนอำหำรและแหล่งควำมบันทึกที่ครบ
ครัน ซินเทียนตี้ถือเป็ นปลำยทำงที่น่ำสนใจสำหรับผูท้ ี่ตอ้ งกำรสัมผัสประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
ของเมืองเก่ำในบรรยำกำศที่ทนั สมัย
พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
เซี่ยงไฮ้ -หังโจว-ล่องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อ
เจียง มีควำมมัง่ คัง่ มำกที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสำหกรรมและสถำบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่ ง
หนึ่ งของประเทศจีน ซึ่ งในอดีตมีคำเปรี ยบเปรยถึงควำมสวยงำมของเมืองหังโจวและซูโจวว่ำ “บน
ฟ้ำมีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำน ล่ องเรื อทะเลสำบซีหู (เรื อเหมำ) ชมทัศนี ยภำพอันงดงำมของทะเลสำบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก มีเนื้ อที่ 5.66 ตำรำงกิโลเมตร ควำมยำวโดยประมำณ 15 กิโลเมตร น้ ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ถงึ 15 ท่ าน ล่ องทะเลสาบ
ซี หู ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ใช้ เรื อเหมา) นำท่ำนชม หมู่บ้ำนใบชำ ซึ่ งเป็ นชำเขียวที่มีชื่อที่สุด
ของประเทศจีน ให้ท่ำนได้ชิมชำ จำกนั้นนำท่ำนอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนโบรำณเหอฟังเจี่ย ให้ท่ำนได้
เลือกซื้อของฝำก เช่น เสื้ อผ้ำ กระเป๋ ำ รองเท้ำ เป็ นต้น
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิม้ รสอาหารพิเศษ...ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
หังโจว-หนิงปอ-เกำะผู่โถวซำน-วัดผู่จี-้ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป-องค์เจ้ ำแม่ กวนอิมทะเลใต้
เกำะผู่โถวซำน-หนิงปอ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ หนิงปอ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองรองจำก
หังโจว เป็ นเมืองเล็กที่อยูต่ ิดทะเล เมืองหนิงปอเป็ นเมืองอุตสำหกรรมและเป็ นเมืองที่มีท่ำเรื อ ธุรกิจ
อุตสำหกรรม นำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำเรื อ ท่ ำเรื อจูเจียเจียน เพื่อโดยสำรเรื อสู่ เกำะผู่โถวซำน (ใช้ เวลำ
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เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีส่ ี่
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย

คำ่
วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ในกำรนั่งเรื อประมำณ 15 นำที) ซึ่ งตั้งอยูใ่ นทะเลเหลียนฮัวหยำง ซึ่ งห่ ำงจำกอ่ำวหังโจวมณฑลเจ๋ อ
เจียง ประมำณ 100 ไมล์ทะเล
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสกำรเจ้ำแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของเกำะผูโ่ ถ่วซำน สร้ำง
ในสมัยรำชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำกำรบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่ งรำชวงศ์ชิง
นำท่ำนเดินทำงสู่ วัดเจ้ ำแม่ กวนอิมไม่ ยอมไป เป็ นวัดขนำดเล็กที่ต้ งั อยูบ่ นโขดหิ นริ มทะเล เป็ นที่
ประดิ ษฐำนองค์เจ้ำแม่กวนอิ มที่แกะสลักจำกไม้ ทำทับด้วยสี ทอง องค์แรกของเกำะผู่โถวซำน
จำกนั้นนำท่ำนสักกำระ องค์ เจ้ ำแม่ กวนอิมทะเลใต้ (หนำนไห่ กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงำมที่สุดใน
เกำะ สู งถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐำนอยูท่ ี่ตำหนักริ มทะเล สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ ท่ำเรื อ
เพื่อนัง่ เรื อข้ำมฟำกกลับมำสู่ ท่ ำเรื อจูเจียเจียน เพื่อเดินทำงกลับสู่ เมืองหนิงปอ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ HUAGANG HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -หำดไว่ ทำน
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอำคำร
สถำปัตยกรรมที่มีลวดลำยสวยงำมตำมแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนำนนำมว่ำเป็ น “ นครปำรี สแห่งตะวันออก ”
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ ำนนวดเท้ ำ เพื่อสุ ขภำพ ผ่อนคลำยควำมเมื่อยล้ำ กับยำนวดขนำดพิเศษสู ตรเดียว
ไม่ซ้ ำใคร พร้อมชมครี มเป่ ำซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่ อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้ำนรักษำ
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยำสำมัญประจำบ้ำน จำกนั้นนำท่ำน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์
ใต้แม่น้ ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ปต่ำง ๆ ตื่นตำตื่นใจ นำท่ำนสู่
บริ เวณ หำดไว่ ทำน ตั้งอยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ ำหวงผูม่ ีควำมยำวจำกเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร
เป็ นเขตสถำปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่ำ “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้ำงหมื่นปี แห่ งชำติจีน” ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่
โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ....ไก่แดง โต๊ ะละ 2 ตัว
พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ ระดับ 4 ดำว****
ร้ านหยก-ตลำดเฉินหวังเมี่ยว-พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ -ร้ านผ้ าไหม-ขึน้ ตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88
เซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนชม ร้ ำนหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนำโชค ให้ท่ำนได้เลือกซื้อเป็ นของฝำกล้ ำค่ำ จำกนั้นนำ
ท่ำนสู่ ตลำดเฉิ นหวังเมี่ยว เป็ นศูนย์รวมสิ นค้ำ และอำหำรพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชำว
เซี่ ยงไฮ้ซ่ ึ งมีกำรผสมผสำนระหว่ำงอดีตและปั จจุบนั ได้อย่ำงลงตัว ซึ่งเป็ นย่ำนสิ นค้ำรำคำถูกที่มีชื่ออีก
ย่ำนหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…บุฟเฟ่ ต์ อินเตอร์
นำท่ำนชม พิพธิ ภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ของศิลปะจีนโบรำณ ภำยนอกออกแบบเป็ นโดมทรง
กลมและมีฐำนเป็ นทรงสี่ เหลี่ยมอันเป็ นสัญลักษณ์ของสวรรค์และพื้นโลกตำมหลักแนวคิดโบรำณ
พิพิธภัณฑ์น้ ี แบ่งออกเป็ น 11 ห้องแสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิ ทรรศกำร จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ ำน
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คำ่
21.25 น.
01.05+1 น.

ผ้ ำไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำที่ทำจำกผ้ำไหม เช่ นผ้ำห่ ม เสื้ อผ้ำ
รองเท้ำ เป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำน ขึน้ ตึก JINMAO TOWER ชั้ นที่ 88 ชมทัศนี ยภำพรอบเมืองเซี่ ยง
ไฮ้ เป็ นตึกระฟ้ำออกแบบโดยสถำปนิ กอเมริ กนั เอเดรี ยน สมิธ ใน สคิดมอร์ , โอวิงส์ แอนด์ เมอร์
ริ ลล์เคยมีควำมสู งเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกจำกควำมสู งหลังคำ และอันดับที่ 7 ของโลกเมื่อวัดรวมถึง
ยอด สู งสุ ดโดยมีควำมสู ง 421 เมตร หรื อ 1,380 ฟุต และมีท้ งั หมด 88 ชั้น พื้นที่รวมกว่ำ 278,707
ตำรำงเมตร โดยใช้ เป็ นสำนักงำนและโรงแรมเซี่ยงไฮ้แกรนด์ไฮแอท
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
เหิ รฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินCHINA EASTERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ MU547
(บริ การอาหารว่ างบนเครื่ อง)
ถึงท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ...........    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)
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เซี่ยงไฮ้ ...ยำปูม้ำ
หังโจว เกำะผู่โถวซำน 5 วัน 4 คืน (FM/MU)
อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

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

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 9-13 สิงหำคม 2561

23,999 บำท

23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 22-26 สิงหำคม 2561

22,999 บำท

22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 5-9 กันยำยน 2561

22,999 บำท

22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 19-23 กันยำยน 2561

24,999 บำท

24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 17-21 ตุลำคม 2561

25,999 บำท

25,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 24-28 ตุลำคม 2561

23,999 บำท

23,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 21-25 / 28 พฤศจิกำยน –
2 ธันวำคม 2561

22,999 บำท

22,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

วันที่ 5-9 ธันวำคม 2561

24,999 บำท

24,999 บำท 4,500 บำท 13,999 บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรเท่ำนั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หำกสำยกำรบินมีกำรปรับรำคำภำษีน้ ำมันขึ้น ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่ำภำษี
น้ ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง ก่อนกำรเดินทำง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 5 ก.ค. 61 เป็ นเงิน 6,100 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน), อำหำร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
6. น้ำหนักสั มภำระ ท่ ำนละไม่ เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภำระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่ำน น้ ำหนักต้องไม่เกิน
7 กิโลกรัม, ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
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7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูงกว่ำ 70 ปี
ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยู่ในข้อจำกัดที่มีกำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย์
หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภำยใต้อ ำนำจของสุ ร ำยำเสพติ ด , บำดเจ็ บ จำกกำรทะเลำะวิ ว ำท กำรแท้ง บุ ต ร, กำรบำดเจ็ บ เนื่ อ งมำจำก
อำชญำกรรม, จลำจล, นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และกำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!! ต
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม VAT 7 % และหักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริ ษทั ฯ จะออกให้ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่ำนั้น
5. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
6. ค่ ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติ เก็บเพิม่ 700 หยวน/ท่ ำน/ทริป
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่ำนละ 15,000 บำท หรื อทั้งหมด (ภำยใน 3 วัน หลังจำกทำกำรจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรูปถ่ ำย จำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทำง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดรำชกำร)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 1-14 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำ
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่ำนจะต้องเสี ยค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่ำตัว๋
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เครื่ องบิน ค่ำห้อง ค่ำธรรมเนี ยมวีซ่ำตำมที่สถำนทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตำมจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สำมำรถเดินทำงได้
 เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำ
ท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดเทศกำลที่ตอ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรื อค่ำมัดจำที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ำทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ย วแห่ งเมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กำหนดให้ มีกำรประชำสั มพัน ธ์ สินค้ ำพื้นเมื องให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคื อ หมู่บ้านใบชา, ร้ านหยก, ผ้ าไหม, ร้ านนวดฝ่ าเท้ า(บัวหิมะ) ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่ องเทีย่ วทุกท่ ำนทรำบว่ ำร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุก
ท่ ำนแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำร
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ ำนปฏิเสธที่จะไม่ เข้ ำร้ ำนดังกล่ ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ น
จำนวนเงิน 400 หยวน/ คน/ วันที่ไม่ เข้ ำร้ ำน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
 รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 รำยกำรท่องเที่ยว และอำหำร สำมำรถสลับรำยกำรในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมกำรท่องเที่ยวเป็ นไปอย่ำงรำบรื่ น
และเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุมของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย, กำร
สู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
 ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
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 เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รูปถ่ ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ำมแม็ครู ป, ห้ำมรู ปเป็ นรอย, ห้ำมเปื้ อน, ห้ำมยิ้ม, ห้ำมใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขำว (ห้ำมใส่ เสื้ อคอกว้ำง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงำน ชุดนักเรี ยน นักศึกษำ), ห้ำมใส่ แวนตำสี ดำ หรื อ
กรอบแว่นสี ดำ, ห้ำมสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่ำงหู สร้อย กิ๊ปติดผม คำดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหูท้ งั 2 ข้ำงชัดเจน ห้ำมผมปิ ดหน้ำ
รู ปต้องอัดด้วยกระดำษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่ำนั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน
**ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่ ง
หนังสื อเดินทำง
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณำกรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สำเนำสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภำษำอังกฤษตัวจริ งเท่ำนั้น
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
3. สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้ำผูร้ ับยืน่ วีซ่ำที่ศูนย์ยนื่ วีซ่ำจีนในวันยืน่ วีซ่ำ
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญำตกำรทำงำนในประเทศไทย ตัวจริ งเท่ำนั้น!! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
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2. หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
3. สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสื อเดินทำงของคนอเมริ กนั ท่ำนละ 5,060 บำท
• หนังสื อเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำย)
ประเทศที่ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ วนได้
ต่ำงชำติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐ
เช็ก เดนมำร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทำงต้องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจำก
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน และต้องทำเรื่ องแจ้ง เข้ำ-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทำกำรยืน่ วีซ่ำ
9. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำง
น้อย 10 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่ำจีนอำจเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถำนทูต และบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในกำรเดิ นทำง และยกเว้นกำรทำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในกำรอนุ ญ ำตให้ เ ข้ำ -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจำกบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท รำบกฎกติ ก ำใน
รำยละเอียดกำรยกเว้นวีซ่ำ / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณำดูแลบัตรของท่ำนเอง หำกท่ำนทำบัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง
ท่ำนอำจต้องตกค้ำงอยูป่ ระเทศจีนอย่ำงน้อย 2 อำทิตย์

** ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

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

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

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