วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

สนำมบินดอนเมือง

X

X

X

2

สนำมบินดอนเมือง-เสิ่ นหยำง (XW878 : 02.45-08.50)
ร้ านขายเสื้ อกันหนาว-พระรำชวังโบรำณเสิ่ นหยำงกู้กง
ถนนโบรำณหม่ ำนชิง

X

  หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

เสิ่ นหยำง-ฉำงชุ น-พระรำชวังจอมปลอม-กระทรวง
ทั้งแปดของแมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม

  

4

ฉำงชุ น-ฮำร์ บิน-โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ำยรู ปจำกด้ ำนนอก)
YARROW BOUTIQUE HOTEL
   หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
อนุสำวรีย์ฝั่งหง-สวนสตำลิน-ร้ านขายสินค้ า
พืน้ เมืองรัสเซีย

5

เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนเสื อไซบีเรีย
โดมแกะสลักนำ้ แข็งปิ งเสวี่ยต้ ำซื่อเจีย้

   หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

6

ฮำร์ บิน้ -นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง-ต้ ำเหลียน-จัตุรัสชิ งไห่
จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ-ผ่ำนชมถนนปิ งไห่ ล่ ู

   หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

7

ต้ ำเหลียน-สนำมบินดอนเมือง (XW871 : 09.00-13.35)



RUIFENG SHANGWU HOTEL

HUATIAN HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

YARROW BOUTIQUE HOTEL

HOLIDAY INN EXPRESS

X

X
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กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 07-13 มีนำคม 2561
วันแรก
23.30 น.
วันทีส่ อง
02.45 น.
08.50 น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ำม
เช้ ำ

เทีย่ ง

สนำมบินดอนเมือง
 คณะพร้ อมกันที่ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้ น 3 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน
NOK SCOOT โดยมีเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้กบั ท่ำน
สนำมบินดอนเมือง-เสิ่ นหยำง-ร้ านขายเสื้อกันหนาว-พระรำชวังโบรำณเสิ่ นหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ ำนชิง
เหิรฟ้ ำสู่ เมืองเสิ่ นหยำง โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เทีย่ วบินที่ XW878 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทำงถึง เมืองเสิ่ นหยำง เมืองเอกของมณฑลเหลี ยวหนิ ง มี ซื่อเดิ มเป็ นภำษำแมนจูว่ำ “มุกเดน”
หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองแล้ว นำท่ำนแวะ ร้ ำนขำยเสื้อกันหนำว ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังโบรำณเสิ่ นหยำงกู้กง โบรำณสถำนจำกสมัยต้นรำชวงศ์ชิง ที่ได้รับกำร
ดูแลรักษำเป็ นอย่ำงดี และมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกันมำกกับพระรำชวังหลวงที่กรุ งปั กกิ่ง สร้ำงขึ้นเมื่อปี
ค.ศ. 1625 ภำยหลังจำกที่รำชวงศ์แมนจูได้สถำปนำให้เสิ่ นหยำงเป็ นรำชธำนี ประกอบด้วยตำหนัก
ใหญ่นอ้ ยกว่ำ 300 ห้อง บนพื้นที่กว่ำ 60,000 ตำรำงเมตร ภำยหลังจำกที่รำชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง
(ค.ศ.1368-1644) ชำวแมนจูก็ได้สถำปนำรำชวงศ์ชิงขึ้น ได้ยำ้ ยเมืองหลวงไปอยูท่ ี่กรุ งปั กกิ่ง และใช้
เสิ่ นหยำงเป็ นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระรำชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิเมื่อ
ครั้ งเสด็จเยือนทำงเหนื อ จำกนั้นนำท่ำนชม ถนนโบรำณหม่ ำนชิ ง หรื อ ถนนแมนจู ที่มีบรรยำกำศ
แบบโบรำณ เหมือนนำท่ำนกลับสู่ อดีตเมื่อสำมร้อยกว่ำปี ที่แล้ว อิสระช้อปปิ้ ง ถนนจงเจีย ให้ท่ำนได้
เลือกซื้ อสิ นค้ำพื้นเมืองเสิ่ นหยำง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดย่าง
 พักที่ RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
เสิ่ นหยำง-ฉำงชุ น-พระรำชวังจอมปลอม--กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภำยนอก )-จัตุรัสวัฒนธรรม
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฉำงชุ น (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4 ชั่ วโมง) เมืองฤดูใบไม้ผลิแห่ ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉำงชุนเป็ นศูนย์กลำงอำนำจของเผ่ำแมนจู เมื่อญี่ปุ่นเข้ำยึดครองเขตแมนจูเรี ย
ค.ศ.1938-1945 ได้สถำปนำเป็ นรัฐแมนจูกวั และได้ประกำศตั้งฉำงชุนเป็ นเมืองหลวงหลังญี่ปุ่นสิ้ นอำนำจ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ ำย

ค่ำ
วันทีส่ ี่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ

นำท่ำนเดินทำงสู่ พระรำชวังจอมปลอม หรื อ วังปูยี ซึ่ งเป็ นที่ประทับของจักรพรรดิปูยี จักรพรรดิ
องค์สุดท้ำยแห่ งรำชวงศ์ชิงหรื อกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ำยของแผ่นดิน นอกจำกนี้ ให้ท่ำนชมห้องหับต่ำงๆ
ที่ปูยเี คยใช้นอน , นัง่ สู บบุหรี่ , อ่ำนหนังสื อ และใช้ควำมคิดตำมลำพัง มีรูปภำพและจดหมำยให้เห็น
ภำพในช่ วงนั้น และจัดเป็ นพิพิธภัณฑ์แสดงชี วิตควำมเป็ นอยูใ่ นวัง นำท่ำน กระทรวงทั้งแปดของ
แมนจู (ชมภำยนอก) ตั้ง อยู่ ใ จกลำงเมื อ งฉำงชุ น บนถนนซิ น หมิ น จำกนั้น น ำท่ ำ นชม จั ตุ รั ส
วัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองฉำงชุน มีกระทรวงมหำดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พำณิ ชย์ กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษำธิ กำร กระทรวงกำรต่ำงประเทศและ
กระทรวงสำธำรณสุ ข ก่อสร้ำงแล้วเสร็ จเมื่อปี ค.ศ.1936 สัมผัสชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องชำวพื้นเมืองหมัน่ โจว
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HUATIAN HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ฉำงชุ น-ฮำร์ บิน-โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ำยรู ปจำกด้ ำนนอก)-อนุสำวรีย์ฝั่งหง-สวนสตำลิน
ร้ านขายสิ นค้ าพืน้ เมืองรัสเซีย
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองฮำร์ บิน (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เมืองหลวงของมณฑล
เฮยหลงเจี ย ง มี ช่วงฤดู หนำวมำกกว่ำฤดู ร้อนและเลื่ องชื่ อในฐำนะเป็ นเมื องน้ ำ แข็ง ของประเทศ
จากนั้นนาท่านชม โบสถ์ เซ็นโซเฟี ย (ถ่ ำยรู ปจำกด้ ำนนอก) ซึ่ งเป็ น 1 ในโบสถ์คริ สต์ 17 แห่ ง ซึ่ ง
แสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซี ยที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์ บิน โบสถ์โซเฟี ย เป็ นโบสถ์นิกายออร์ โธด็
อกซ์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1907 เป็ นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซี ยตะวันออก
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนชม อนุ สำวรี ย์ฝั่งหง ซึ่ งตั้งอยู่ ณ บริ เวณชายฝั่ งแม่น้ าซงฮัว เป็ นอนุ สรณ์ ระลึกถึงความ
พยายามของชาวเมืองฮาร์ บินที่พยายามต่อสู ้กบั อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสำวรี ยเ์ ป็ นเสำ
ทรงกลมแบบโรมัน สู ง 13 เมตร บนยอดเสำเป็ นรู ปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชำวนำ ทหำร ข้ำรำชกำร
และนักศึกษำที่ร่วมใจร่ วมแรงกัน นาท่านชม สวนสตำลิน ริ มฝั่ งแม่น้ าซงฮัว โดยสวนแห่ งนี้ ถูก
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่ งมีรูปแบบที่รับอิทธิ พลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์
แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่หา้ วหาญ ทุกท่านจะได้เห็นวิวหิ มะธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมการ
เล่นสกี บนแม่น้ าซงฮวา ที่กลายเป็ นน้ าแข็งทั้งสายน้ า ชมพร้อมกิ จกรรมบนน้ าแข็งที่แสนสนุ ก เช่ น
บันไดน้ าแข็ง แคร่ เลื่ อนหิ มะเป็ นต้น จำกนั้นนำท่ำนแวะ ร้ ำนขำยสิ นค้ ำพืน้ เมื องรั สเซี ย อำทิ เช่ น
เครื่ องประดับ ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อสิ นค้ำและของพื้นเมืองตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กหี้ ม้ อไฟตงเป่ ย
 พักที่ YARROW BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)-สวนเสื อไซบีเรีย-โดมแกะสลักนำ้ แข็งปิ งเสวี่ยต้ ำซื่อเจีย้
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ำนสู่ เกำะพระอำทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่ ) เกำะขนำดใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูท่ ำงตอนเหนื อของแม่น้ ำซง
ฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมำณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็ นสถำนที่พกั ฟื้ นของกรรมกรใช้แรงงำนเมืองฮำร์ บิ้น
สถำนที่สวยงำมร่ มรื่ น ชมควำมงำมของเมื องชนบทที่เงี ยบสงบและมีมนต์เสน่ ห์ นับเป็ นสถำนที่
อำบแดดที่วเิ ศษสุ ด นอกจำกนั้นยังมีเรื อ จักรยำน และรถม้ำลำกสไตล์ยุโรปไว้บริ กำรให้เช่ำอีกด้วย
(รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำเช่ ำอุปกรณ์ ต่ำงๆ ) ส่ วนในช่วงฤดูหนำวเมื่อเกำะแห่ งนี้ ถูกปกคลุมด้วยหิ มะก็จะ
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่หก
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

กลำยเป็ นสถำนหย่อนใจในอุดมคติที่เหมำะอย่ำงยิง่ กับกิจกรรมหลำกหลำยชนิ ดบนลำนน้ ำแข็ง เช่น
สเก็ตน้ ำแข็ง เลื่อนหิ มะ และชมนิ ทรรศกำรและศิลปกรรมแกะสลักหิ มะประจำปี ของฮำร์ บิ้น เกำะ
สุ ริยนั ถื อเป็ นสถำนที่จดั แสดงกำรแกะสลักหิ มะน้ ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทัว่
โลก ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ท่ำนสำมำรถชมกำรแสดงกำรแกะสลักหิ มะน้ ำแข็งในอำคำรของเกำะสุ ริยนั นี้ ได้
ชมกำรแกะสลักน้ ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิ มะ และอีกหลำกหลำยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน
ท่ำนสำมำรถถ่ำยรู ปสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ เหมือนกับท่ำนได้อยูใ่ นนิทรรศกำรแกะสลักหิ มะน้ ำแข็ง
อย่ำงแท้จริ ง อย่ำงที่เห็นในปั จจุบนั
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เกีย๊ วฮาร์ บิ้น
นำท่ำนชม สวนเสื อไซบีเรีย (สัตว์อนุ รักษ์ที่มีค่ำของจีน) สวนเสื อตั้งอยูท่ ำงเหนื อของแม่น้ ำซงฮัว มี
เสื อไซบีเรี ยน สัตว์อนุรักษ์ที่มีควำมสวยงำมและเป็ นเสื อที่มีขนำดใหญ่มำกไม่ดุร้ำยอำศัยอยูก่ ว่ำ 100
ตัว จำกนั้นนำท่ำนชม โดมแกะสลักน้ำแข็งปิ งเสวี่ยต้ ำซื่อเจี้ย หลังจำกเทศกำลแกะสลักน้ ำแข็งปิ ด
ลง ควำมต้องกำรชมแกะลักนำแข็งของนักท่องเที่ ยวยังไม่หยุดลง ทำงสวนจึงสร้ำงสวนแกะลัก
น้ ำแข็งในโดมขึ้นมำ เพื่อเอำใจนัดท่องเที่ยวได้ท้ งั ปี สวนนี้ กว้ำง6000 ตำรำงเมตร อุณหภูมิอยูท่ ี่ ลบ
7-10 องศำ ใช้น้ ำแข็ง 1 หมื่นลูกบำตรเมตร แกะสลักสิ่ งต่ำงๆ ให้ท่ำนชมควำมงดงำมของตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ YARROW BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
ฮำร์ บิน้ -นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง-ต้ ำเหลียน-จัตุรัสชิ งไห่ -จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสื อ-ผ่ ำนชมถนนปิ งไห่ ล่ ู
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นำท่ ำ นเดิ น ทำงสู่ สถำนี รถไฟควำมเร็ ว สู ง เมื อ งฮำร์ บิ้น เพื่ อ โดยสำร รถไฟควำมเร็ ว สู ง สู่
เมืองต้ ำเหลียน (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) ด้วยควำมเร็ วขณะวิง่ ให้บริ กำร 217
ไมล์ต่อชัว่ โมงหรื อรำว 350 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่ วนควำมเร็ วสู งสุ ดคือ 245ไมล์ต่อชัว่ โมง หรื อ
394 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (หมำยเหตุ : กำรเดินทำงโดยรถไฟควำมเร็ วสู งในเมืองจีน ผู้โดยสำรจำเป็ น
จะต้ องดูแลและยกกระเป๋ ำขึน้ -ลงสถำนีด้วยตัวเอง จึงควรใช้ กระเป๋ ำเดินทำงแบบคันชั กที่มีล้อลำก
ขนำดพอสมควร ไม่ ใ หญ่ จ นเกินไปเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ ว ในกำรเข้ ำ – ออกจำกขบวน
รถ และ ห้ ำมนำ มีด ของมีคมทุกชนิด และไฟแช็ คเข้ ำไปในขบวนรถ)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นำท่ำนเดิ นทำงสู่ จัตุรัสชิ งไห่ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองต้ำเหลี ยน รอบจัตุรัสจะมี
กระถำงที่มีลกั ษณะแตกต่ำงกันทั้งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตวั อักษรจีนแกะสลักไว้ว่ำ “ ควำม
สำมัคคี ของชำติจีนจงเจริ ญ ” นำท่ำนชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่ เสื อ จัตุรัสแห่ งนี้ มีพ้ืนที่ 15,700
ตำรำงเมตร เป็ นเขตทิวทัศน์ชำยทะเล ภำยในจัตุรัส ได้ใช้หินชื่อ “ฮวำกังเหยียนต้ำหลีสือ” กว่ำ 500
ชิ้น มำแกะสลักเป็ นรู ปเสื อ 6 ตัว ที่มีท่ำทำงที่แตกต่ำงกัน มีควำมยำว 35.5 เมตร กว้ำงและสู ง 6.5
เมตร เป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองต้ำเหลี ยนที่มีเสน่ ห์ดึงดูดใจผูม้ ำท่องเที่ยวเป็ นอย่ำงมำก จำกนั้นนำ
ท่ำนนัง่ รถ ผ่ ำนชมถนนปิ งไห่ ล่ ู ชมทัศนี ยภำพของเมือง ต้ำเหลียนเมืองชำยฝั่งทะเลที่ข้ ึนชื่ อของจีน
โดยมีทิวทัศน์ธรรมชำติอนั หลำกหลำย ฟ้ ำใส ทะเลสี ครำม ภูเขำสี เขียว ก้อนหิ นสี ขำว และริ มทะเล
ที่ทอดยำวเหยียด
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS DALIAN CITY CENTRE หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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วันทีเ่ จ็ด
เช้ ำ
09.00 น.
13.35 น.

หมำยเหตุ :

ต้ ำเหลียน-สนำมบินดอนเมือง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบกล่อง
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบิน
เหิ รฟ้ ำสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW871 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน
ถึง ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร ************
     ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ     
( *** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 10 ท่ำนขึน้ ไป *** )
ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ งก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พัน ธ์ สิ นค้ ำ
พืน้ เมืองให้ นักท่องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ ำนขำยของรัสเซีย , ร้ ำนขำยเสื้อกันหนำว ซึ่งจำเป็ นต้ อง
บรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์ จึ งเรี ยนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ
ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้อหรื อไม่
ซื้อขึน้ อยู่กบั ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**

โดมแกะสลักนำ้ แข็งปิ งเสวีย่ ต้ ำซื่อเจีย้
เสิ่ นหยำง ฉำงชุ น ฮำร์ บิน ต้ ำเหลียน 7 วัน 5 คืน
กำหนดกำรเดินทำง

วันที่ 07-13 มีนำคม 2561

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ
(เด็กรำคำเท่ ำผู้ใหญ่ )

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่ ท่ ำนละ

28,799 บำท

5,500 บำท

รำคำพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ

รำคำทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ ำ ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ำวอำจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มันโลกทีม่ ี
กำรปรับรำคำสู งขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีนำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่งทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิม่ ตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั กำรเปลี่ยนแปลง
ของสำยกำรบิน สภำพทำงกำรเมือง ภัยทำงธรรมชำติ แต่ยงั คงจะรักษำมำตรฐำนกำรบริ กำรและ
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ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ (รำคำดังกล่ำวข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภำวะค่ำเงินบำทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สำยกำรบินมีกำรเรี ยกเก็บค่ำน้ ำมัน
เพิม่ เติมจำกรำคำที่กำหนดไว้)
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนำจร ไป-กลับ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (สำหรับผู้ถือพำสปอร์ ตไทยเท่ำนั้น)
 ค่ำโรงแรมระดับมำตรฐำน (พักห้องละ 2 ท่ำน) , อำหำรและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำยำนพำหนะ และค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 น้ ำหนักสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่ำประกันวินำศภัยเครื่ องบินตำมเงื่อนไขของแต่ละสำยกำรบินที่มีกำรเรี ยกเก็บ
 ค่ำประกันอุ บตั ิ เหตุ ระหว่ำงกำรเดิ นทำง ท่ำนละไม่เกิ น 1,000,000 บำท (ค่ำรั กษำพยำบำล 500,000 บำท)
คุม้ ครองผูเ้ อำประกันที่มีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อำประกันอำยุระหว่ำง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอำยุสูง
กว่ำ 70 ปี ขึ้นไป ค่ำชดเชยทั้งหลำยตำมกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่ำชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้ง นี้ ย่อมอยู่ใ นข้อจำกัดที่ มี กำรตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุก กรณี ต้องมีใ บเสร็ จ และมีเอกสำร
รับรองทำงกำรแพทย์ หรื อจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทำงร่ ำงกำยด้วยโรคประจำตัว, กำรติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อำกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรติดยำ, โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์, กำรบำดเจ็บจำกควำมเสี ยหำยโดยเจตนำ, กำรฆ่ำตัวตำย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ำยใต้
อำนำจของสุ รำยำเสพติด, บำดเจ็บจำกกำรทะเลำะวิวำท กำรแท้งบุตร, กำรบำดเจ็บเนื่องมำจำกอำชญำกรรม, จลำจล,
นัดหยุดงำน, กำรก่อกำรร้ำย กำรยึดพำหนะ และ กำรปล้นอำกำศยำน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
 ค่ำหนังสื อเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ฯลฯ
 ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริ กำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรี ยกเก็บ)
 ค่ำทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
 ค่ ำ VAT 7 %
หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 10,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 30 วัน
2. เนื่ องจำกรำคำนี้ เป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหน้ำตัว๋ เท่ำนั้น จึงไม่สำมำรถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงกำรเดิ นทำงใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ำกรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดิ นทำง ทำงบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนให้กบั ท่ำน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ
ว่ำท่ำน สละสิ ทธิ์ ไม่อำจเรี ยกร้องค่ำบริ กำร และเงินมัดจำคืน ไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก หรื อเข้ำประเทศที่ระบุใน
รำยกำรเดินทำง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วันคืน
ค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
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6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำ
จ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. จำนวนผูเ้ ดินทำงขั้นต่ำผูใ้ หญ่ 10 ท่ำนขึ้นไป เที่ยวบิน, รำคำ และรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
3. รำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
กำรควบคุมของทำงบริ ษทั ฯหรื อค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย, กำรถูกทำร้ำย,
กำรสู ญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
5. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อจลำจล หรื อกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิ เสธ กำรเข้ำหรื อออกเมื องจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทั้งจำกไทย และต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทำงบริ ษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อื่นๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7. รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
8. หนังสื อเดิ นทำงต้องมี อำยุเหลื อใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทำงเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น
9. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออกเดินทำงแล้ว
10. ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจำกตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงพร้อมคณะไม่วำ่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตำม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้ำต้องออกตัว๋ โดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทำง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย (กรณีทที่ ่ำนมีควำมประสงค์ จะยืน่ วีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้ )
2. หนังสื อเดินทำงต้องมีหน้ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ำ-ออก อย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้ หลังสี ขำวเท่ ำนั้น ยิ้มห้ ำมเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ ำและใบหูท้ งั สอง
ข้ ำงชั ดเจน และห้ ำมสวมเสื้อสี ขำว เช่ น เสื้ อยืดสี ขำว ชุ ดนักศึกษำ หรื อชุ ดข้ ำรำชกำร ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
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ต่ ำงหู เเว่ นตำเเฟชั่ น เเว่ นสำยตำ รู ปถ่ ำยมี อำยุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจำก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณำกรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สำเนำสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สำเนำทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจำกพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรื ออำเภอเท่ำนั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญำติกำรทำงำน ตัวจริ งเท่ำนั้น ! ! ต่ออำยุกำรทำงำนแล้วไม่ต่ำกว่ำ 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองกำรทำงำน เป็ นภำษำอังกฤษ ตัวจริ ง มีตรำประทับและลำยเซ็นต์
6.3 สำเนำตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สำเนำบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่ำ 100,000 บำท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนำทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยืน่ วีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีทที่ ำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทำงของคนอเมริ กนั
ท่ำนละ 5,060 บำท
 หนังสื อเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติทที่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี ห นัง สื อ เดิ น ทำงต่ ำ งด้ำ ว (เล่ ม เหลื อ ง) ผูเ้ ดิ น ทำงต้อ งไปด ำเนิ น กำรขอวี ซ่ ำ เข้ำ ประเทศจี น ด้ว ยตนเอง
เนื่องจำกผูเ้ ดินทำงจะต้องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน
2. สำหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว จะต้องทำเรื่ องแจ้ง เข้ำ-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่ำนั้นก่อนกำรส่ ง
เอกสำรยืน่ วีซ่ำ
3. เอกสำรทุกอย่ำงต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้ำก่อนยืน่ วีซ่ำ ดังนั้นกรุ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
4. โปรดทำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรี ยกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบกำรยืน่ เอกสำร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถำนทูต และบำงครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ำ
5. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในกำรเดิ นทำงและยกเว้นกำรทำวีซ่ำจีน ท่ำน
จะต้อ งรั บ ผิด ชอบในกำรอนุ ญ ำตให้เ 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
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชำย แต่ส่งรู ปถ่ำยที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยำว หรื อแต่งหน้ำทำปำก
 นำรู ปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
 นำรู ปถ่ำยที่มีววิ ด้ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้ำง มำตัดใช้เพื่อยืน่ ทำวีซ่ำ
 นำรู ปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จำกคอมพิวเตอร์
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(ต่ ำงชำติฝรั่ งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สำธำรณรั ฐเช็ ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ ำน

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน..............................................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ................ เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน...................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ............... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน................ .ปี ........................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................
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2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION..................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
**กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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