SHOCK PRICE! เจาะลึกแดนมังกร
กําแพงเมืองจีน ลิ้มรส BBQ 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินแอร์ไชน่า

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 27 – 31 ต.ค. 60

17,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 20 – 24 ต.ค. 60 (วันหยุด ปิยะฯ)

19,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 10 – 14 พ.ย. 60

17,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 17 – 21 /24 – 28 พ.ย. 60

18,900.-
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กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 60 (วันหยุด ชาติไทย)
กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 08 – 12 ธ.ค. 60 (วันหยุด รัฐธรรมนูญ)

19,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 15 – 19 ธ.ค. 60

18,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 (วันหยุด ปีใหม่)

20,900.-

กําหนดวันเดินทาง:วันที่ 30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61 (วันหยุด ปีใหม่)

21,900.-

โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4
5

เช้า

เที่ยง

✈

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (CA980/01.00-06.20)
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน –พระราชวังกู้กง–หอฟ้าเทียนถาน
– ชมกายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก–ร้านผ้าใหม–วัดลามะ–ถนน
หวังฝูจิง

กาแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านบัวหิมะ – สวนผลไม้–
ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
(CA979/19.35-23.40)

โรงแรมที่พัก
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YITEL Hotel หรือ
เทียบเท่า 4 ดาว
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*** หมายเหตุ ***

***อายุต่ํากว่า 20 ปี เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท***
***รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 80 หยวน/ทริป ***
***รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท***
วันแรก
22.00น.

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการ
บินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

วันที่สอง ปักกิ่ง
01.00 น.
06.30 น.

-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง

ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ CA980
เดินทางถึงสนามบิน กรุงปักกิ่ง สนามบินนี้ได้เปิดส่วนขยายแห่งใหม่ เพื่อเปิดให้
บริการต้อนรับกีฬาโอลิมปิค 2008 คาดว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 55
ล้านคนในปี 2015สนามบินมีขนาดใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกาออกแบบ
โดย Foster & Partners สถาปนิกนักเดินทางที่เข้าถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออก
แบบให้แบ่งเป็น 2 ข้างทอดตัวจากทิศใต้ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้อนจาก
แสงอาทิตย์แต่ติดสกายไลท์ให้แสงแดดได้ และใช้นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนภายในตัวอาคาร นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทาง
เข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงข องสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมือง
หลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวง
ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู
เป่ยผิงและเป่ยจิง เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น16เขตและ2อําเภอ
เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร นคร
ปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการ
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คมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและใน
โลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมี
ฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณ
รัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้
พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบัน
นี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยัง
แสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก
บริการอาหารเช้าแบบติ่มซํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง ความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880
เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440 ,000 ตารางเมตร
สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจ
กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความสําคัญ ได้แก่ หอ
ประตูเทียนอันเหมินที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรีย์วีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชา
คมด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ตลอดจน พิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ชาติจีนทางฝั่งตะวันออก นอกจากนี้ทางด้านทิศใต้ยังมี หอรําลึกท่าน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน ให้ท่านเดินสู่ พระราชวัง
กู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิงเป็นทั้งบ้านและชีวิตของ
จักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติ
ศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า „กู้กง‟ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า „จื่อจิ้นเฉิง‟ ซึ่งแปลว่า „พระราชวังต้องห้าม‟ เหตุที่เรียกพระราช
วังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตร
แห่งสวรรค์ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น „ที่ต้องห้าม ‟ คนธรรมดาสามัญไม่
สามารถล่วงล้ําเข้าไปได้
นําท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์
โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อม
รับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ **หมายเหตุ : ขอความร่วมมือลูกค้า....
กรุณาแช่เท้าทุกท่าน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแช่เท้า)**
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
BBQ
นําท่านเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด
273 เฮกต้าร์เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่
บวงสรวงเทพยดาในระยะย่างเข้าฤดูหนาวถึงเดือนอ้ายตามจันทรคติทุกปีพระ
จักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่นั่นเพื่อให้การเก็บเกี่ยวได้ผลอุดม
ประกอบด้วยตําหนักฉีเหนียนเตี้ยนตําหนักหวงฉงอี่และลานหยวนชิว เป็นต้น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
สุกี้มองโก
นําท่านชม กายกรรมปักกิ่ง พร้อมแสง สี เสียง และการแสดงที่มีชื่อเสียง
YITEL Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านผ้าไหม-วัดลามะ-ถนนหวังฝูจิง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งเป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มี
เนื้อที่ทั้งหมด 290เฮกต้าร์ ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ส่วน
ประกอบด้วยสองส่วนคือ เขา “ว่านโซ่วซาน” และ ทะเลสาบ “คุนหมิงหู ”บนเขาว่าน
โซ่วซานได้สร้างวิหาร ตําหนัก พลับพลา และเก๋งจีนอันงดงามไว้หลายรูปหลายแบบ
ตั้งอยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภาพ ที่เชิงเขามีระเบียงทางเดินที่มีระยะทางไกลถึง 728
เมตร ลัดเลาะไปตามริมทะเลสาบคุนหมิง ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่ง
มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่งทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงาม
ตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น
ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม วัดลามะยงเหอกงสถานที่มีความวิจิตรและได้รับการบูรณะอย่าง
ยอดเยี่ยมที่สุดในปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตําหนักที่ประทับของ
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จักรพรรดิหย่งเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่ง
ราชวงศ์ชิง ต่อมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ที่นี่ได้กลายป็นศูนย์กลาง
ของศาสนาพุทธนิกายมหายาน และศิลปะแบบธิเบต นมัสการพระศรีอารยเมตไตรที่
งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์เพียงชิ้นเดียว
ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุขว่านฟู่เก๋อ จากนั้นแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหม
จีนสินค้าOTOP ขึ้นชื่อของจีน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสําหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของ
เมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้าร้านอาหาร ศูนย์กลาง
ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ เชิญ
ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
YITEL Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

กําแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน–ร้านบัวหิมะ - สวนผลไม้– ร้านหยก
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่าน ผ่านชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรัง
นกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตามรอย
สนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม ” พยายามให้เอื้ออํานวยต่อสิ่งแวดล้อม ใน
สนามจุได้ 91,000 ที่นั่ง ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภาย
นอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้เพดานและผนังอาคารที่ทํา
ด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้าม
ของจีน ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก ผ่านชมสระว่ายน้ําแห่งชาติ สระว่าย
น้ําแห่งชาติ สร้างขึ้นเหนือจินตนาการคล้าย “ก้อนน้ําสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ” ซึ่ง PTW
and Ove Arup ออกแบบโดยใช้วัสดุเทฟลอนทําเป็นโครงร่าง เน้นใช้พลังงานแสง
อาทิตย์เพื่อให้ดูเหมือนน้ําที่สุดและใช้เทคโนโลยีจากงานวิจัยของนักฟิสิกส์จาก
Dublin‟s Trinity College ที่ทําให้กําแพงอาคารดูเหมือนฟองน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้นําท่านแวะชม หยก
ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก
หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ กําแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกําแพงที่มีป้อมคั่นเป็น
ช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างใน สมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กําแพงส่วน
ใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจาก
พวกมองโกล และพวกเติร์กหลังจากนั้นยังมีการสร้างกําแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน
แต่ ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากําแพงเมืองจีน
ได้สําเร็จมีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศจะสามารถเห็นกําแพง
เมืองจีนได้จากนั้นนําท่านชม ยาบัวหิมะที่สรรพคุณในการแก้แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก
เป็นที่พิสูจน์สรรพคุณมาแล้วหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้แล้วมีแผลไฟไหม้
ร่างกายสามารถใช้ยานี้ทาลดอาการพองหรือแสบร้อนได้
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
เป็ดปักกิ่ง
นําท่านชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล(เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ชมสวน สตรอเบอ
รี่,เดือนพฤษภาคม ชมสวนเชอรี่) หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย..มีผล
ทําให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม...ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินหรือมีเปลี่ยนแปลงรายการใดๆทดแทน นําท่านแวะชม หยก ที่มีคุณภาพ
และมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะ
สัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
YITEL Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชมร้านผีเซียะ เครื่องรางโชคลาภ ตามความเชื่อของชาวจีนนําท่านเดินทาง
สู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งของ COPY ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า
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กลางวัน
บ่าย
19.35น.
23.40น.

รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
อําลากรุงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA979
เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

อัตราค่าบริการ
ราคา
ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(มีเตียง)
อายุต่ํากว่า 20ปี
นอนกับผู้ใหญ่2
ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่มีเตียง)
อายุต่ํากว่า12ปี
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

วันที่ 20 – 24 ต.ค.60 (วันปิยะฯ)

19,900

22,900

22,900

4,000

วันที่ 27 – 31 ต.ค. 60

17,900

20,900

20,900

4,000

วันที่ 10 – 14 พ.ย. 60

17,900

20,900

20,900

4,000

วันที่ 17 – 21 พ.ย. 60

18,900

21,900

21,900

4,000

วันที่ 24 – 28 พ.ย. 60

18,900

21,900

21,900

4,000

วันที่ 01 – 05 ธ.ค. 60

19,900

22,900

22,900

4,000

วันที่ 08 – 12 ธ.ค. 60

19,900

22,900

22,900

4,000

วันที่ 15 – 19 ธ.ค. 60

18,900

21,900

21,900

4,000

วันที่ 29 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61

20,900

23,900

23,900

4,500

วันที่ 30 ธ.ค. 60 – 03 ม.ค. 61

21,900

24,900

24,900

4,500

กําหนดการเดินทาง

*** เดือน ส.ค. – ต.ค. ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน หักออก 7,000 บาท***
เดือน ธันวาคม ติดต่อเจ้าหน้าที่

***ราคาทัวร์ข้างต้น รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจาจร **
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะ, หยก, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมซึ่งจําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้าน
จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

5: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619, E-Mail : info@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter
Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน วีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าวสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
(ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ต้องส่งเอกสารสําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)
หรือหากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว เก็บค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท
และหากยกเลิกเดินทางวีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และกรณียกเลิกเดินทางไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้นทําให้ไม่สามารถ
ยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยื่นปกติ 4 วัน ทําการ)

6: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619, E-Mail : info@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

โปรดทราบ ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน
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
ไม่สามารถยื่นคําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ป)ได้ ต้องยื่นคําขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4
วันทําการ ***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา***
7.ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวน/คน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวน/คน เดินทางทั้งหมด 4 วัน รวมเป็น 80 หยวน
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9.รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
10.น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน23กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียก
เก็บหมายเหตุ: สายการบินแอร์ไชน่า CA ให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ1ใบมีน้ําหนักไม่เกิน23กิโลกรัม
และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน158เซนติเมตร (กว้าง+ยาว+สูง) สัมภาระติดตัวขึ้น
เครื่องได้ท่านละ1ชิ้นน้ําหนักต้องไม่เกิน7กิโลกรัมถ้าน้ําหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้
จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจํานวนเงิน200 USD หรือ1,300หยวนต่อใบ
11.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 2 3 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรม
ที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่
จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**วีซ่าเดี่ยว**
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5X2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดครุยรับปริญญา ต้องเห็นใบหู และห้าม
ใส่แว่นตาดํา
4. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือRe-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

8: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619, E-Mail : info@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทํางานตําแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทํางานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจ
มีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 57 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ
ต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2อาทิตย์
12.กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย2หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5X2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6เดือน2ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจาก
คอมพิวเตอร์ ห้ามใส่เสื้อขาว ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดครุยรับปริญญา
ต้องเห็นใบหู และห้ามใส่แว่นตาดํา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
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อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า


ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลีลิทัวเนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
...............รหัสไปรษณีย.์ ......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..............................................................................................................................................................
.................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
..............................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................
เดือน............................ปี............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน
.............................ปี.................................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด)
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