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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 สนำมบินดอนเมือง X X X  

2 
ดอนเมือง-ต้ำเหลยีน (XW872 : 02.25-08.20)
น่ังรถรำงชมเมือง-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะ 
สลกัหมู่เสือ-เมืองน ำ้เวเนเช่ียน 

X   HAIZUN HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ต้ำเหลยีน-เมืองผำนจ่ิน-หำดแดง-เมืองหยงิโคว    CAIFU ZHONGXIN HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
หยงิโคว-เมืองเส่ินหยำง-พระรำชวงัโบรำณ
เส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง 
ถนนจงเจีย   

   RUIFENG SHANGWU HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 ทุ่งลำเวนเดอร์-เมืองเป่ินซี-ถ ำ้น ำ้เป่ินซี 
เมืองอนัซำน 

   SHUANGZI HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 วดัพระหยกอนัซำน (รวมรถกอล์ฟ)-อนัซำน
เมืองต้ำเหลยีน-ถนนคนเดินต้ำชำง 

   HAIZUN HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

7 ต้ำเหลยีน-ดอนเมือง  (XW871: 09.30-14.00)  X X  

กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์,หวัหน้ำทวัร์ และคนขบัรถ จ ำนวน 210 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  วนัที่ 18-24 กนัยำยน 2560  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบินดอนเมือง) 

23.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 
NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง สนำมบินดอนเมือง-ต้ำเหลยีน-น่ังรถรำงชมเมือง-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลกัหมู่เสือ 
    เมืองน ำ้เวเนเช่ียน 

02.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองต้ำเหลยีนโดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW872   (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
08.20 น.  เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติต้ำเหลียนโจวสุยจึ  เมืองต้ำเหลยีน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมา

ตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่าน น่ังรถรำงไฟฟ้ำ ชมวิวและวิถี
ชีวิตรอบเมืองตา้เหลียน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซ่ึงเป็นจตุัรัสท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
เมืองตา้เหลียน รอบจตุัรัสจะมีกระถางท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งหมด  9 ใบ แต่ละใบจะมีตวัอกัษร
จีนแกะสลกัไวว้า่ “ ความสามคัคีของชาติจีนจงเจริญ ” 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จตุัรัสแห่งน้ีมีพื้นท่ี 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทัศน์

ชายทะเล ภายในจตุัรัส ไดใ้ชหิ้นช่ือ “ฮวากงัเหยยีนตา้หลีสือ” กวา่ 500 ช้ิน มาแกะสลกัเป็นรูปเสือ 6 
ตวั ท่ีมีท่าทางท่ีแตกต่างกนั มีความยาว 35.5 เมตร กวา้งและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้
เหลียนท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้าท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  จากนั้นน าท่านชม เมืองน ้ำเวเนเช่ียน แห่ง
ตะวนัออกตา้เหลียน  มีพื้นท่ี 40.36 ตรางเมตร  ใช้ทีมงานฝร่ังเศสในการออกแบบ ขุดคลอง ยาว 4 
กิโลเมตร สองขา้งตกแต่งดว้ยปราสาทแบบฝร่ังเศสกวา่ 200 หลงั 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่ HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ำม         ต้ำเหลยีน-เมืองผำนจ่ิน-หำดแดง-เมืองหยงิโคว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองผำนจ่ิน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) อุทยานผานจ่ิน 
เป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในจีน ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เมืองเหลียวหนิง  ความสมบูรณ์ของอุทยานแห่งน้ีจากผลส ารวจเก็บขอ้มูลมีนกมากกว่า 260 ชนิด
และสัตวป่์า 399 ชนิดอาศยัอยู ่และอุทยานแห่งน้ีไดย้กระดบัเป็นเขตคุม้ครองธรรมชาติระดบัรัฐในปี 1988 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านชมความมหศัจรรยข์อง หำดแดง  เป็นสถานท่ีชมววิท่ีมีช่ือเสียงของเมือง เป็นปรากฏการณ์ท่ี

เกิ ด จาก  พื ช หญ้ าใน ตระกู ล  Chenopodiaceae ท่ี เติ บ โต ขย ายพัน ธ์ุ ได้ เฉ พ าะพื้ น ท่ี ท าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของจีนซ่ึงมีสภาวะดินท่ีค่อนขา้งเค็ม ในช่วงฤดูร้อน (เมษายน-พฤษภาคม) 
สาหร่ายจะมีสีเขียวทั่วทั้ งผืน จนเม่ือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง สาหร่ายจะเร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีแดง 
ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั้งชายหาดถูกปกคลุมไปดว้ยพรมแดงธรรมชาติ 
เกิดเป็นทศันียภาพ หาดสีแดง สวยสด สะดุดตา นอกจากน้ียงัประกอบไปด้วยสัตวน์้อยใหญ่ใน
ระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกมากมาย ประกอบไปดว้ย นกนานาชนิด โดยจะมี นกป่า นกกระเรียน 
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และนกนางนวล ในช่วงวนัชาติจีนของทุกปี ทางการจะมีการตกแต่งผืนหญา้แดงและปักดาวทั้ง 5 
ลงไปเปรียบเสมือนทุง้หญา้คือผนืธงและประกอบไปดว้ยดาวทั้ง 5 จึงเป็นธงชาติจีนผนืใหญ่ท่ีสุดใน
โลก ท่ีน่ีจึงเป็นอีกหน่ึงความมหศัจรรยข์องธรรมชาติท่ีงดงาม แปลกตา และน่าประทบัใจยิง่นกั 
หมำยเหตุ : หำดแดงเป็นปรำกฎกำรณ์ตำมธรรมชำติ ในแต่ละปีจะมีควำมเปลี่ยนแปลงตำมวัฎจักร
ของระบบนิเวศ ทำงบริษัท ฯ ไม่สำมำรถกำรันตีให้ได้ว่ำช่วงเวลำใดที่จะมีควำมสวยงำมที่สุด 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองหยงิโคว (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่CAIFU ZHONGXIN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีส่ี่          หยงิโคว-เมืองเส่ินหยำง-พระรำชวงัโบรำณเส่ินหยำงกู้กง-ถนนโบรำณหม่ำนชิง-ถนนจงเจีย   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางกลบัสู่  เมืองเส่ินหยำง (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง)  เมืองท่ีใน
อดีตเคยอยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญ่ีปุ่น และกลบัมาอยูภ่ายใต้
การดูแลของรัสเซียอีกคร้ังในปี ค.ศ. 1945 

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ พระรำชวังโบรำณเส่ินหยำงกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ท่ีไดรั้บการ

ดูแลรักษาเป็นอยา่งดีและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงท่ีกรุงปักก่ิงแต่มีขนาดเล็ก
กว่า น าท่านชม ถนนโบรำณหม่ำนชิง หรือ ถนนแมนจู ท่ีมีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนน าท่าน
กลบัสู่อดีตเม่ือสามร้อยกว่าปีท่ีแลว้ จากนั้นน าท่านอิสระช้อปป้ิงท่ี ถนนจงเจีย  เมืองเส่ินหยางให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเลือกหาส่ิงของท่ีถูกอกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
  พกัที ่RUIFENG SHANGWU HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่ห้ำ  ทุ่งลำเวนเดอร์-เมืองเป่ินซี-ถ ำ้น ำ้เป่ินซี-เมืองอันซำน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ ทุ่งลำเวนเดอร์ เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน มีพื้นท่ี 3 ลา้นกว่า

ตารางเมตร  ตั้งอยู่ท่ีอุทยานแห่งชาติเส่ินหยางด้านตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึง 1 ปี จะบานเพียง 1 คร้ัง
เท่านั้น สวยงามตระการตาเป็น ดอกก าลงับานสะพร่ังรอคอยการเก็บเก่ียว อิสระให้ท่านถ่ายภาพ
ความงดงามของดอกลาเวนเดอร์  

  หมำยเหตุ : กำรพำลูกค้ำเข้ำไปชมทุ่งลำเวนเดอร์ หำกเข้ำไปแล้วดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอก
น้อย เน่ืองจำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออ ำนวย ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใดๆ 
ทดแทนให้ เพรำะเสียค่ำบัตรผ่ำนประตูแข้ำไปแล้ว จึงไม่สำมำรถขอเงินคืนได้   
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ เมืองเป่ินซี (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ตั้งอยู่
ทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องมณฑลเหลียวหนิง ซ่ึงอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน ทาง
ภาคเหนือติดกบัเมืองเส่ินหยาง ทางภาคใตติ้ดกบัเมืองตานตง เมืองเป่ินซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยา
แห่งชาติ ท่ีไดรั้บการขนานนามอุทยานดว้ยช่ือเมืองเพียงแห่งเดียวของจีน เมืองเป่ินซีมีปรากฏการณ์
ท่ีเป็นส่ิงมหัศจรรยข์องโลก คือ ถ ้ าน ้ าเป่ินซี มีมรดกทางวฒันธรรมของโลก คือ เมืองภูเขาอู๋หน่ีว์
ซาน มีแหล่งก าเนิดของลัทธิเต๋าในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ คือ ภูเขาเถ่ียซา นอกจากน้ี ยงัมี
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ดินแดนหลงัคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัว ต่ิงซานและอุทยานป่าไม้
แห่งชาติทงัโกว ซ่ึงเป็นเขตทิวทศัน์ธรรมชาติระดบัชาติ  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม ถ ำ้น ำ้เป่ินซี ซ่ึงเกิด จากการเคล่ือนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 ลา้นปีก่อน ก่อเกิดเป็น

ถ ้ าท่่ีมีหินงอกหินยอ้ยด้านบนและดา้น ล่างเป็นน ้ าท่ี ยาวท่ีสุดในปัจจุบนั อยู่ท่ีเมืองเป่ินซี มณฑล
เหลียวหนิงเมืองเป่ินซี อยูท่างตอนใตข้องเมืองเส่ิน หยางราว 46 กิโลเมตร มีค าขวญัประจ าเมืองว่า 
“เพียรสร้างเป่ินซีเป็นเมืองแห่งเหล็กกล้า เมืองแห่งยาและ เมืองแห่ง ใบเมเปิล” ถ ้ าน้ีมีความยาว 
5,800 เมตร เปิดให้เท่ียวชม 2,800 เมตร เป็นถ ้ าน ้ าท่ียาวท่ีสุดใน ปัจจุบนั น ้ าในถ ้ าโดยเฉล่ียแลว้ลึก 
1.5 เมตร จุดท่ีลึกท่ีสุด7เมตร อุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 12 องศา ตลอดทั้งปี ความงดงามมหศัจรรยข์อง
ธรรมชาติภายในถ ้าประกอบดว้ย หินงอกหินยอ้ย ม่านหิน และหินเสา ท่ีมีรูปร่าง สวยงามการตา ซ่ึง
มีการตั้งช่ือตามความละมา้ยของผลงานธรรมชาติ เช่น น ้ าตกตอ้นรับแขก คล่ืนทะเล โคมไฟ วิเศษ 
เจดียข์า้วโพด ช้างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นบัร้อยจุด ในถ ้ ายงัมีส่วนท่ีเป็นทางเดินเทา้ สามารถ
เดิน ชมความงามของถ ้าท่ียาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินยอ้ยท่ีสะทอ้นในสระน ้ าบนพื้น เป็นภาพท่ีสวย
สดงดงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองอันซำน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 2.30 
ช่ัวโมง)  เมืองท่าอีกแห่งท่ีส าคญัของประเทศจีน 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
 พกัที ่ SHUANGZI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัที่หก วดัพระหยกอนัซำน (รวมรถกอล์ฟ)-อนัซำน-เมืองต้ำเหลียน-ถนนคนเดินต้ำชำง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกอันซำน (รวมรถกอล์ฟ) พระหยกองค์ดงักล่าวนั้นมีขนาดใหญ่เป็น
อนัดบั 2 รองจากกอ้นหยกท่ีเพิ่งขุดพบในพม่าล่าสุดในปี 2557 ในรัฐคะฉ่ิน, ประเทศพม่า พระหยก
องค์น้ีมีน ้ าหนักกว่า 260 ตัน และมีลักษณะเด่นท่ีเป็นหยก 3 สี คือ สีเขียว สีเหลืองและสีขาว 
ด้านหน้าสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้า ด้านหลังสลักองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามโดยรอบของ
ต าหนักพระหยก ชม สะพานสายหยก  ประตูสามถ ้ า สระดอกบวั เกาะผลไม ้ ก่อสร้างดว้ยความ
วจิิตรงดงาม   ตามถนนมีแกะสลกั มงักร 9 ตวั มีความหมายวา่ เกา้มงักร 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองต้ำเหลียน (ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง)   เป็นเมือง

ท่าขนาดใหญ่ท่ีส าคญัมาตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์ง ถูกรัสเซียและญ่ีปุ่นสลบักนัยดึครอง จึงมีส่ิงก่อสร้าง
แบบยุโรปและรัสเซียในเมืองหลายแห่ง ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรม
ของประเทศญ่ีปุ่น และเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของจีน  จากนั้นน าท่านชม ถนน
คนเดินต้ำชำง เป็นแหล่งช้อปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองต้าเหลียน ศูนยร์วมของร้านอาหาร  ส่ิงค้า  
เส้ือผา้แฟชัน่  มากมาย 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่ HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วนัทีเ่จ็ด  ต้ำเหลยีน-สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ แบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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09.30 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW871 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน 
14.00 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 

************ ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่ำนใดที่ต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
**ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั** 
 

Dalian ไฟกระพริบ  7 วนั 5 คืน (XW) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 
พกัเดีย่ว จ่ำยเพิม่  

วนัที่  18-24 กนัยำยน 2560 25,799 บำท 6,000  บำท 

รำคำพเิศษ ไม่มีรำคำเดก็และไม่รับจอยแลนด์ 

 
หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี ้ ไม่มีรำคำเด็ก / ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลีย่นแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ

น ้ำมันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึน้ในอนำคต ซ่ึง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ำภำษีน ำ้มันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ตไทย) 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
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☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
☺ น ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั้ งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้ับบริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 
 กรุณำเตรียมค่ำทปิหัวหน้ำทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กช ำระทปิเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำ VAT 7 %   หักภำษี  ณ ที่ จ่ำย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำ

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่ำน้ัน 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง
ทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  บริษทัฯ 
ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

5. กำรยกเลกิและคืนค่ำทวัร์หลงัจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
5.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
5.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
5.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
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5.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง
หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 

1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกดิกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
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ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์
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สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 
• ย่ืนวซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ท่ำนละ  1,050 บำท 

 
(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สำธำรณรัฐเช็ก 

เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อติำลี ลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวซ่ีำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่นกฎเกณฑ์กำรย่ืนวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกนิ 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่าน 
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรย่ืนขอวซ่ีำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.............................................. 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส...................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................. 
ต ำแหน่งงำน
......................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
............................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่.......... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมำยเหตุ 
กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวซ่ีำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จงึขออภัยมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


