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สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
(XW888 : 13.35-18.50)

X

X



2

อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้ านไข่ มุก
อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ ทาน
ถนนนานกิง
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สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ า)
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ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -หังโจว
ร้ านผ้ าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย













5

ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู (เรื อเหมา)-หมู่บ้านใบชา
หังโจว-นานกิง-ดอนเมือง
(XW887 : 20.10-23.20)

โรงแรม
WISDOM HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
BAOLONG JUJIA HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
BAOLONG JUJIA HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
SHUNCHANG HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง
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ลูกค้ าที่เคยเดินทางไป 20 ประเทศดังต่ อไปนี้ 1. อัฟกานิสถาน 2. ตุรกี 3.
ปากีสถาน 4. อิรัก 5. ซีเรีย 6. อิสราเอล7. อุซเบกิสถาน 8. ทาจิกสิ ถาน 9.
เติร์กเมนิสถาน 10. อิหร่ าน 11.อียปิ ต์ 12. ซาอุดอิ าระเบีย 13. เลบานอน
14. จอร์ แดน 15. อินเดีย 16. ศรีลงั กา 17. แอลจีเรีย 18. ลิเบีย 19. ซู ดาน
20. ไนจีเรีย
ตั้งแต่ วนั ที่ 01 มกราคม 2557 เป็ นต้ นมา จะไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของ
ประเทศจีนได้ ต้ องยื่นวีซ่าเดีย่ วเท่ านั้น
(กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ต้งั แต่ จองทัวร์ )
 กาหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560
วันแรก
10.30 น.
13.35 น.
18.50 น.
ค่า

วันทีส่ อง
เช้ า

สนามบินดอนเมือง-นานกิง-อู๋ซี
 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 3 ประตูทางเข้ าที่ 5 เคาน์ เตอร์
6 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
เหิ รฟ้าสู่ เมืองนานกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW888 (ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน)
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง มณฑลเจียงซู ซึ่ งเคยเป็ นอดีตเมืองหลวงอยูช่ ่วงหนึ่ ง
ในประวัติศาสตร์ ของจีน เมืองที่มีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลังตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) ซึ่ งได้รับการขนานนามว่า “ เซี่ ยงไฮ้
น้อย ” เนื่ องจากเป็ นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูลอ้ มรอบ ทะเลสาบไท่หู เป็ น 1 ใน 5 แห่ ง
ทะเลสาบน้ าจืดที่มีขนาดใหญ่ของจีน เป็ นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ ยาวนานร่ วมสามพันกว่าปี ใน
ยุคราชวงศ์โจวและฉิน
พักที่ WISDOM HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อู๋ซี-พระใหญ่ หลิงซาน(รวมรถราง)-ร้ านไข่ มุก-อู๋ซี-เซี่ยงไฮ้ -ร้ านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสักการะ พระใหญ่ หลิงซานต้ าฝอ (รวมรถราง) ซึ่ งประดิษฐานอยูท่ ี่เขตเขาม้าริ มทะเลสาบ
ไท่หู เป็ นพระพุทธรู ปทองสาริ ดที่มีความสู งถึง 88 เมตร หนัก 700 ตัน ปรางค์ยืนแลดูสง่างามและ
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เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันทีส่ าม
เช้ า

น่ าเลื่ อมใสยิ่ง เป็ นพระยืนทองเหลื องที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านแวะ ร้ านไข่ มุก เลื อกซื้ อ
ครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุกน้ าจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ซี่โครงหมูอ๋ ซู ี
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคาร
สถาปั ตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็ น “ นครปารี สแห่ ง
ตะวันออก ” นาท่านเดินทางสู่ ร้าน นวดเท้ า เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาด
พิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศ
ในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญประจาบ้าน นาท่านสู่ บริ เวณ หาดไว่
ทาน ตั้ง อยู่บ นฝั่ ง ตะวันตกของแม่ น้ า หวงผู่มี ค วามยาวจากเหนื อจรดใต้ถึ ง 4 กิ โลเมตรเป็ นเขต
สถาปั ตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปี แห่ งชาติจีน” ถือ เป็ นสัญลักษณ์ที่โดดเด่น
ของนครเซี่ ยงไฮ้ นาท่านช้อปปิ้ งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสาหรับการช้อปปิ้ งที่คึกคักมากที่ สุด
ของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสิ นค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เสี่ยวหลงเปา
 พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่ าเข้ า)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ ดินแดนแห่ งความฝั น SHANGHAI DISNEYLAND เซี่ ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ แห่ งนี้ เป็ น
สวนสนุ กแห่ งที่ 6 ของดิสนี ยแ์ ลนด์ทวั่ โลก มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ ลนด์ใน
ออร์แลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์แห่ งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ นเขตฉวน
ซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุ กเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่ องกง
ดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรี ยญ
หรื อราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุ กแห่ งนี้ เป็ นทรัพย์สินของดิสนียร์ ้อยละ 43 ที่เหลือเป็ นของ ซัง่
ไห่ เสิ่ นตี้ กรุ๊ ป กิ จการรั ฐวิส าหกิ จจี น รวมถึ ง ภาคส่ วนต่ า งๆ ที่ อดั ฉี ดเงิ นสนับ สนุ นเพื่ อช่ วยกัน
แสวงหาผลกาไรในอนาคต ในสวนสนุ กจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาท
ดิ สนี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีท้ งั หมด 6 ธี มพาร์ คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue,
Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่น
หวาดเสี ย ว และแหล่ ง รวมความบัน เทิ ง ที่ น่ า สนใจ ในส่ ว นของโรงแรมจะมี The Shanghai
Disneyland Hotel เป็ นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ ขลัง
ดิสนีย ์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ ตูนดิสนียเ์ รื่ อง Toy Story ดู
น่ารักไม่แพ้กนั ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ
Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่ งแรกของจี นที่ เคยฉายเรื่ อง Lion King ด้าน
โซน Wishing Star Park ก็จะเป็ นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบ
ที่ส่องไฟกะพริ บอย่างเว่อร์ วงั เหมาะกับคนรักธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
อาหารเทีย่ งและอาหารค่าอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเทีย่ วเครื่ องเล่นของท่าน
หมายเหตุ : เพื่อผลประโยชน์ ของลูกทัวร์ เป็ นสาคัญ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ กรณีที่ตรงวันเสาร์ หรื ออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่ องเที่ยวค่ อนข้ างมาก
อาจทาให้ ไม่ สามารถเล่นเครื่ องเล่นได้ ตามทีห่ วังไว้
 พักที่ BAOLONG JUJIA HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า
20.10 น.
23.20 น.

ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ -ร้ านหยก-เซี่ยงไฮ้ -หังโจว-ร้ านผ้ าไหม-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน ลอดอุโมงค์ เลเซอร์ ใต้แม่น้ าหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็ นรู ป
ต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนาท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ น
ของฝากล้ าค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋ อ
เจียง มีความมัง่ คัง่ มากที่สุดแห่งหนึ่งเป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสี ยงแห่ ง
หนึ่งของประเทศจีน ซึ่ งในอดีตมีคาเปรี ยบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซู โจวว่า “บน
ฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู (โจว) หัง(โจว)” นาท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น จากนั้นนาท่านอิสระช้
อปปิ้ งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝาก เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ไก่ ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ล่ องเรื อทะเลสาบซีหู (เรื อเหมา)-หมู่บ้านใบชา-หังโจว-นานกิง-สนามบินดอนเมือง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่าน ล่ องเรื อทะเลสาบซี หู (เรื อเหมา) ชมทัศนี ยภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสี ยงโด่งดัง
ไปทัว่ โลก มีเนื้ อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร
ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ าลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ ถงึ 15 ท่าน ล่ องทะเลสาบ
ซีหู ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ ใช้ เรือเหมา) จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็ นชาเขียวที่มีชื่อ
ที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนานกิง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่ งมีประวัติเก่าแก่ยอ้ นหลัง
ตั้งแต่สมัย 500 ปี ก่อนคริ สตกาล เคยเป็ นเมืองหลวงของอาณาจักรจีนช่วงศตวรรษที่ 3 – 6
 รับประทานอาหารค่า บริ การอาหารชุด KFC ท่ านละ 1 ชุด
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW887(ไม่ รวมค่ าอาหารบนเครื่องบิน)
ถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป *** )

หมายเหตุ :

ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ย วแห่ งเมื อ งจี น ทุ ก เมื อ งก าหนดให้ มี ก ารประชาสั มพันธ์ สิ น ค้ า
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ านใบชา,ร้ านนวดฝ่ าเท้า(บัวหิมะ) , ร้ านหยก ,ร้ านไข่ มุก
, ร้ านผ้ าไหม ซึ่ งจาเป็ นต้ องบรรจุ ในโปรแกรมทัวร์ ด้ว ย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึ งเรี ยนให้ กับ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ านทราบว่ า ร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลาร้ า นละ
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ประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ
ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
**ก่อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก**

ดีสนีย์แลนด์ อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หัวโจว นานกิง 5 วัน 4 คืน
(ราคาเฉพาะคนไทยเท่ านั้น)
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ านราคาท่ านละ
(เด็กราคาเท่ าผู้ใหญ่ )

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

วันที่ 18-22 / 19-23 ตุลาคม 2560

22,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 09-13 ธันวาคม 2560

22,799 บาท

4,500 บาท

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561
วันที่ 30 ธันวาคม 2560 – 03 มกราคม 2561
(วันขึน้ ปี ใหม่ )

25,799 บาท

4,500 บาท

กาหนดการเดินทาง

ราคาพิเศษ ไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มี
การปรั บราคาสู งขึ้น ทาให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ

โปรแกรมทัวร์ จนี ดิสนีย์แลนด์ อู๋ซี หังโจว นานกิง 5D4N (XW) - รหัสทัวร์ CH151773

ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่ องเทีย่ ว ราคา 800 บาท (ใช้ แค่ สาเนาหนังสื อเดินทาง)

หมายเหตุ :
• กรณีที่ไม่ สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ ปท่ องเที่ยวได้ หรื อท่ านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริ ษัท ฯ ขอเก็บหนังสื อ
เดินทางตัวจริง , รู ปถ่ ายรู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น จานวน 2 รุ ป และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ พร้ อมชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิม่ 700
บาท / ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,750 บาท (อั ตราดังกล่ าวข้ างต้ น สาหรั บผู้ถือหนั งสื อ
เดินทางไทยเท่านั้น)
• ยกเว้ นเส้ นทางทีบ่ ินลงเทียนสิ น ใช้ สาเนาหนังสื อเดินทาง และรู ปถ่ าย 2 นิว้ จานวน 2 รู ป
• กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง ในเส้ นทางที่บินลงปั กกิ่ง / ปั กกิ่ง+เซี่ ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง)
ต้ องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
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ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
 กรุ ณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ รวม 150 หยวน (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )

 ค่าทัวร์ ชาวต่ างชาติเก็บเพิม่ 600 หยวน/ท่ าน/ทริป

 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย 3 % ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องการใบกากับภาษี จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ และหัก
ณ ทีจ่ ่ าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 1 วันทาการ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรี ยกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจา (วันทาการนับวันจันทร์ ถึงศุกร์ )
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทาการ คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทาการ เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อค่ ามัดจาที่พักโดยตรง
หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอคื นเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมา
จ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมี อายุเหลื อใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณีทที่ ่านมีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชารุ ด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้ าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่ านั้น ยิม้ ห้ ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ าและใบหูท้ งั สอง
ข้ างชั ดเจน และห้ ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่ น เสื้ อยืดสี ขาว ชุ ดนักศึกษา หรื อชุ ดข้ าราชการ ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชั่ น เเว่ นสายตา รู ปถ่ ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้ อมญาติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุต่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
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5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
ท่านละ 5,060 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้ เฉพาะชาวต่ างชาติทที่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทางาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ ได้ ทางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
• นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
• นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
โปรแกรมทัวร์ จนี ดิสนียด่์ แาลนด์
อู๋ซี หัางเมืโจว
นานกิ
ง 5D4N
(XW)าน- รหัสทัวร์ CH151773
นตรวจคนเข้
องปฏิ
เสธการเดิ
นทางของท่

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
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สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
...................................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์บ้าน...........................มือถือ.........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.......................................
ชื่ อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................
ตาแหน่ งงาน.............................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………
..............................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............. เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .............. เดือน.........................ปี ........................... ถึง วันที.่ ...............เดือน.......................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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