หนีห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรั กกู้กง 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563
กำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน| พระรำชวังกู้กง | หอฟ้ำเทียนถำน | พระรำชวังฤดูร้อน
นัง่ สำมล้ อซอยหูถง |ย่ำนซำนหลี่ถนุ | ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง| เป็ ดปั กกิ่ง | สุกี ้มองโกล

ราคาเริ่มต้ นเพียง

12,900.-

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (HU7996 : 01.35-07.20 )
วันที่ 2. ปั กกิ่ง (สนำมบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์ พอร์ ท) – จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – ศูนย์ไข่มกุ -หอฟ้ำเทียนถำน
วันที่ 3. ศูนย์ผลิตภัณฑ์บวั หิมะ-กำแพงเมืองจีนด่ำนจีหยงกวน-ศูนย์หยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก-ช้ อปปิ ง้ ย่ำนซำนหลี่ถนุ
วันที่ 4. พระรำชวังฤดูร้อน-นัง่ สำมล้ อซอยหง –ถนนโบรำณหนำนโหลวกู่เซียง - ศูนย์ผีเซี๊ยะ – ช้ อปปิ ง้ ตลำดหงเฉียว – ปั กกิ่ง(สนำมบินปั กกิ่งแคปิ
ตอลแอร์ พอร์ ท) – กรุงเทพฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) (HU7995 : 20.15-23.55)

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7996 : 01.35-07.20 )
22.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินไห่หนำนแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้ ำหน้ ำที่ คอยให้
กำรต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกตรวจเช็คสัมภำระและเอกสำรกำรเดินทำงให้ กบั ทุกท่ำน

ปั กกิ่ ง (สนามบิน ปั ก กิ่งแคปิ ตอลแอร์ พ อร์ ท ) – จั ตุรัสเทียนอั น เหมิ น –
วันที่2
พระราชวังกู้กง – ศูนย์ ไข่ มุก-หอฟ้ าเทียนถาน
01.35 น.
07.20 น.

เช้ า

ออกเดินทำงสู่ เมืองปั กกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ HU7996 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทำงถึง สนามบินปั กกิ่งแคปิ ตอลแอร์ พอร์ ท กรุ งปั กกิ่ง สนำมบินนี ้ได้ เปิ ดส่วนขยำยแห่งใหม่ เพื่อเปิ ดให้ บริกำร ต้ อนรับ
กีฬำโอลิมปิ ก 2008 คำดว่ำสำมำรถรองรับผู้โดยสำรได้ มำกถึง 55 ล้ ำนคนในปี 2015 สนำมบินมีขนำดใหญ่กว่ำแพนตำกอ
นของ สหรั ฐอเมริ กำ ออกแบบโดย Foster & Partners สถำปนิกนักเดินทำงที่เข้ ำถึ งจิตใจผู้โดยสำร ด้ วยกำรออกแบบให้
แบ่งเป็ น 2 ข้ ำง ทอดตัวจำกทิศใต้ ไปสู่ทิศตะวันออกเพื่อช่วยลดไอร้ อนจำกแสงอำทิตย์แต่ติดสกำยไลท์ให้ แสงแดดได้ และใช้
นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดปริมำณก๊ ำซคำร์ บอนภำย ในตัวอำคำร หลังผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ ำเมือง
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ตวั เมืองปั กกิ่ง ปั จจุบันปั กกิ่งเป็ นเขตกำรปกครองพิเศษแบบมหำนคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐำนะ
เทียบเท่ำกับมณฑล หลังจำกปั กกิ่งได้ รับกำรจัดตั ้งเป็ นเมืองหลวงของสำธำรณรัฐประชำชนจีนในปี 1949 โดยเฉพำะหลังจำก
สมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปั กกิ่งได้ พฒ
ั นำอย่ำงรวดเร็ วอย่ำงเหลือเชื่อ มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกหน้ ำมือเป็ นหลังมือ ปั จจุบนั นี ้
ปั กกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษำสภำพเมืองโบรำณ และยังแสดงถึงสภำพเมืองที่ทนั สมัย กลำยเป็ นเมือง
ใหญ่ของโลกอีกด้ วย
รับประทานอาหารเช้ า แบบติ่มซา
นำท่ำนเดินทำงสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็ นจัตรุ ัสที่มีขนำดใหญ่ที่สดุ ในโลก จัตรุ ัสเทียนอันเหมิน ตั ้งอยู่ใจกลำงกรุงปั กกิ่ง
ควำมยำวตั ้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พืน้ ที่ทงั ้ สิน้ 440,000 ตำรำงเมตร
สำมำรถจุประชำกรได้ ถึง 1,000,000 คน ปั จจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็ นจัตุรัสใจกลำงเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ล้ อมรอบ
ด้ วยสถำปั ตยกรรมที่มีควำมสำคัญ ได้ แก่ หอประตูเทียนอันเหมินที่ตั ้งอยู่ทำงทิศเหนือสุดของจัตรุ ัส ธงแดงดำว 5 ดวงผืนใหญ่
โบกสะบัดอยู่เหนือเสำธงกลำงจัตรุ ัส อนุสำวรี ย์วีรชนใจกลำงจัตุรัส มหำศำลำประชำคมด้ ำนทิศตะวันตกของจัตรุ ัส ตลอดจน
พิพิธภัณฑ์กำรปฏิวตั ิแห่งชำติและพิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ ชำติจีนทำงฝั่ งตะวันออก นอกจำกนี ้ทำงด้ ำนทิศใต้ ยงั มีหอรำลึก
ท่ำนประธำนเหมำและ หอประตูเจิ ้งหยำงเหมิน หรื อ เฉียนเหมิน

จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ พระราชวังต้ องห้ าม (The Forbidden City) ตั ้งอยู่ทำงทิศเหนือของจัตรุ ัสเทียนอันเหมิน พระรำชวัง
นี ้ถือเป็ นทังบ้
้ ำนและชีวิตของจักรพรรดิในรำชวงศ์หมิงและชิงรวมทังสิ
้ ้น 24 พระองค์ ซึง่ มีประวัติศำสตร์ ยำวนำนกว่ำ 500 ปี มี
ชื่อในภำษำจีนว่ำ ‘กู้กง’ หมำยถึงพระรำชวังเดิม และมีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ‘จื่อจิ ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่ำ ‘พระรำชวังต้ องห้ ำม’
เหตุที่เรี ยกพระรำชวังต้ องห้ ำมเนื่องมำจำกชำวจีนถือคติในกำรสร้ ำงวังว่ำ จักรพรรดิเปรี ยบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนันวั
้ งของ
บุตรแห่งสวรรค์จึงต้ องเป็ น ‘ที่ต้องห้ ำม’ คนธรรมดำสำมัญ ไม่สำมำรถล่วงลำ้ เข้ ำไปได้ ภำยในพระรำชวัง ครอบคลุมพืน้ ที่
720,000 ตำรำงเมตร อำคำร 800 หลัง มี ห้อ งทัง้ หมด 9,999 ห้ อ ง และมี พ ระที่ นั่ง 75 องค์ หอพระสมุด ห้ อ งหับ ต่ำ งๆอี ก
มำกมำย รวมทังยั
้ งมีสวน ลำนกว้ ำง ทำงเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สงู ถึง 11 เมตรล้ อมรอบ ให้ ท่ำนได้ ชมควำม
ยิ่งงดงำมและยิ่งใหญ่ของพระรำชวังกู้กง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จำก ไข่ มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน เช่น เครื่ องประดับจำกไข่มกุ ครี มไข่มกุ ผงไข่มกุ เป็ นต้ น นำท่ำน
เดินทำงสู่ หอฟ้ าเทียนถาน ตั ้งอยู่ทำงทิศใต้ ของกรุงปั กกิ่ง มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
273 เฮกตำร์ เป็ นสถำนซึ่งจักรพรรดิแห่งรำชวงศ์ห
มิง และ รำชวงศ์ชิงใช้ เป็ นที่บวงสรวงเทพยดำ ในระยะย่ำงเข้ ำฤดูหนำวถึงเดือนอ้ ำยตำมจันทรคติทกุ ปี พระจักรพรรดิจะเสด็จ

ไปประกอบพระรำชพิธีบวงสรวงที่นนั่ เพื่อให้ กำรเก็บเกี่ยวได้ ผลอุดม ประกอบด้ วยตำหนักฉีเหนียนเตี ้ยน ตำหนักหวงฉงอี่และ
ลำนหยวนชิว เป็ นต้ น

ค่า
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง)
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4 ดาว

ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ-กาแพงเมืองจีนด่ านจีหยงกวน-ศูนย์ หยก-ผ่ านชม
สนามกีฬารังนก-ช้ อปปิ ้ งย่ านซานหลี่ถุน
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
น ำท่ ำนชม ศู น ย์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บั ว หิม ะ ที่ สรรพคุณ ในกำรแก้ แ ผลไฟไหม้ น ำ้ ร้ อนลวกเป็ น ที่ พิ สูจน์ สรรพคุณ มำแล้ ว หลำยๆ
เหตุกำรณ์ที่เกิดไฟไหม้ แล้ วมีแผลไฟไหม้ ร่ำงกำยสำมำรถใช้ ยำนี ้ทำลดอำกำรพองหรื อแสบร้ อนได้ นำท่ำนเดินทำงสู่ กาแพง
เมืองจีนด่ านจวีหยงกวน เป็ นกำแพงที่มีป้อมคัน่ เป็ นช่วง ๆของจีนสมัยโบรำณสร้ ำงในสมัยพระเจ้ ำจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็ นครัง้ แรก
กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรำกฏในปั จจุบนั สร้ ำงขึ ้นในสมัยรำชวงศ์หมิง ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันกำรรุกรำนจำกพวกมองโกล และพวกเติร์ก
หลังจำกนันยั
้ งมีกำรสร้ ำงกำแพงต่ออีกหลำยครัง้ ด้ วยกันแต่ ภำยหลังก็มีเผ่ำเร่ ร่อนจำกมองโกเลียและแมนจูเรี ยสำมำรถบุกฝ่ ำ
กำแพงเมืองจีนได้ สำเร็ จมีควำมยำวทังหมดถึ
้
ง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำงด้ วย เชื่อ
กันว่ำ หำกมองเมืองจีนจำกอวกำศจะสำมำรถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

กลางวัน

ค่า

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนแวะชม หยก ที่มีคณ
ุ ภำพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ ท่ำนได้ เลือกซื ้อ กำไรหยก แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคล
ที่มีชื่อเสียง นำท่ำน ผ่ านชมและถ่ ายรูปหน้ าสนามกีฬาโอลิมปิ กรังนก สนำมกีฬำโอลิมปิ กรังนกออกแบบโดยสถำปนิกชำว
สวิสเซอร์ แลนด์ Herzog & de Meuron เดินตำมรอยสนำมกีฬำชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม “ พยำยำมให้ เอือ้ อำนวยต่อ
สิ่งแวดล้ อม ในสนำมจุได้ 91,000 ที่นงั่ ใช้ จดั พิธีเปิ ด-ปิ ดกำรแข่งขันโอลิมปิ ก 2008 มีลกั ษณะภำยนอกคล้ ำยกับ ”รังนก” ที่มี
โครงตำข่ำยเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดำนและผนังอำคำรที่ทำด้ วยวัสดุโปร่ งใส อัฒจันทร์ มีลกั ษณะรูปทรงชำมสีแดงดูคล้ ำยกับ
พระรำชวังต้ องห้ ำมของจีน ซึง่ ให้ กลิ่นอำยงดงำมแบบตะวันออก ผ่ำนชมสระว่ำยน ้ำแห่งชำติสระว่ำยน ้ำแห่งชำติ สร้ ำงขึ ้นเหนือ
จินตนำกำรคล้ ำย “ก้ อนน ้ำสี่เหลี่ยมขนำดใหญ่” ซึง่ PTW and Ove Arup ออกแบบโดยใช้ วสั ดุเทฟลอนทำเป็ นโครงร่ำง เน้ นใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อให้ ดเู หมือนน ้ำที่สดุ และใช้ เทคโนโลยีจำกงำนวิจยั ของนักฟิ สิกส์จำก Dublin’s Trinity College ที่ทำให้
กำแพงอำคำรดูเหมือนฟองน ้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลำ สำมำรถต้ ำนทำนแรงสัน่ สะเทือนจำกแผ่นดินไหว
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

นำท่ำนสู่ ย่ านซานหลี่ถุน ตั ้งอยู่ในเขตเฉำหยำง ของเมืองปั กกิ่ง เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนำดใหญ่ ที่มีทงอำหำร
ั้
เครื่ องดื่ม สุขภำพ
ควำมงำม และแฟชัน่ เสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ รองเท้ ำแบรนด์เนมต่ำงๆ ที่ทนั สมัย รวมถึงยังมีสถำนบันเทิง ผับ บำร์ อีกด้ วย ซำนหลี่
ถุน ถือว่ำเป็ นย่ำนที่คึกคักมำกที่สดุ แห่งหนึ่งของปั กกิ่งที่นกั ท่องเที่ยวโดยเฉพำะชำวต่ำงชำตินิยมมำเดินเล่น ถ่ำยรูป ช้ อปปิ ง้
และนัง่ ชิลล์ๆร้ ำนอำหำร อิสระให้ ท่ำนช้ อปปิ ง้ ตำมอัธยำศัย
โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

พระราชวังฤดูร้อน-นั่ งสามล้ อซอยหง –ถนนโบราณโหลวกู่เซียง- ศูนย์ ผี
วันที่ 4 เซี๊ ย ะ – ช้ อ ปปิ ้ งตลาดหงเฉี ย ว – ปั ก กิ่ ง (สนามบิ น ปั ก กิ่ งแคปิ ตอลแอร์
พอร์ ท) – กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (HU7995 : 20.15-23.55)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่ำนชม พระราชวังฤดูร้อน “อวีเ้ หอหยวน ‘’ ตั ้งอยู่ในเขตชำนเมืองด้ ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปั กกิ่งเป็ นพระรำช
อุทยำนที่มีทศั นียภำพที่สวยงำมมำกแห่งหนึ่ง มีเนื ้อที่ทงหมด
ั้
290 เฮกต้ ำร์ ประกอบด้ วยเนื ้อที่ที่เป็ นน ้ำ 3 ส่วน เนื ้อที่ที่เป็ นดิน
1 ส่วน ประกอบด้ วยสองส่วนคือ เขำ “ว่ำนโซ่วซำน” และทะเลสำบ “คุนหมิงหู” บนเขำว่ำนโซ่วซำนได้ สร้ ำงวิหำร ตำหนัก
พลับพลำ และเก๋งจีนอันงดงำมไว้ หลำยรู ปหลำยแบบตัง้ อยู่ลดหลั่นรับกันกับภูมิภำพ ที่เชิงเขำมีระเบียงทำงเดินที่มีระยะ
ทำงไกลถึง 728เมตร ลัดเลำะไปตำมริ มทะเลสำบคุนหมิง ในทะเลสำบคุนหมิงมีเกำะเล็กๆ เกำะหนึ่ง มีสะพำน 17 โค้ งอัน
สวยงำมเชื่อมติดกับฝั่ งทั่วทัง้ อุทยำนจัดไว้ ได้ สัดส่วนงดงำมตระกำรตำ ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ ของศิลปะในกำรสร้ ำง
อุทยำนของจีน

นำท่ำน นั่งสามล้ อชมซอยหูถง (2 ท่ านต่ อ1 คัน) มีประวัติของชำวเมืองดั ้งเดิมกล่ำวว่ำ “ไม่เข้ ำหูถง เหมือนไม่ได้ ไปปั กกิ่ง
” หูถง เป็ นชื่อเรี ยก ตรอกซอกซอย สร้ ำงขึ ้นในสมัยรำชวงศ์หยวน (รำวศตวรรษที่ 13) มีประวัติควำมเป็ นมำที่ยำวนำน มี
วิวฒ
ั นำกำรและกำรพัฒนำมำหลำยร้ อยปี แล้ ว “หูถง” ส่วนใหญ่หนั ทิศทำงในแนวจำกตะวันออกไปตะวันตกโดยมีควำมกว้ ำง
ไม่เกิน 9 เมตร สิ่งปลูกสร้ ำงใน “หูถง” ส่วนใหญ่เป็ นบ้ ำนจีนแบบโบรำณที่เรี ยกว่ำ “ซื่อเหอย่วน” เป็ นบ้ ำนชันเดี
้ ยวมีลำนตรง
กลำง และมีห้องอยู่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ทำงเดินที่อยู่ระหว่ำง “ซื่อเหอย่วน” ก็คือ “หูถง” นัน่ เอง

กลางวัน

20.15 น.
23.55 น.

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ สุกมี ้ องโกล)
นำท่ำนสู่ ถนนโบราณหนานโหลวกู่เซียง (Nanluoguxiang) เป็ นถนนคนเดินที่มีขนำดใหญ่และดีงำมที่สดุ ในกรุงปั กกิ่งค่ำ
อยู่ ท ำงทิ ศ เหนื อ ของพระรำชวัง ต้ อ งห้ ำม ทัง้ สองข้ ำ งทำงกว่ ำ 800 เมตรเต็ ม ไปด้ ว ยร้ ำนค้ ำ มำกมำย มี ทั ง้ ร้ ำนเสื อ้ ผ้ ำ
เครื่ องประดับ ข้ ำวของเครื่ องใช้ ทกุ อย่ำง ร้ ำนกำแฟ ผับ บำร์ ร้ ำนอำหำร นำท่ำนชม ศูนย์ ผีเซียะ เครื่ องรำงโชคลำภตำมควำม
เชื่อของชำวจีน นำท่ำนสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ ท่ำนได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ ำต่ำงๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็ นกระเป๋ ำ เสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ
และอื่นๆ อีกมำกมำย ตำมอัธยำศัย
สมควรแก่เวลำนำท่ำนสู่ สนามบินปั กกิ่ง แคปิ ตอล แอร์ พอร์ ท
ออกเดินทำงสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ HU7995 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทำงถึงสนำมบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ

อัตราค่ าบริการ : หนี่ห่าวเป่ ยจิง กาแพงหมื่นลี ้ ตาหนักรักกู้กง 4 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไห่ หนานแอร์ ไลน์
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 20 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

วันที่ 11-14 ต.ค.62
วันที่ 18-21 ต.ค.62
วันที่ 22-25 ต.ค.62
วันที่ 25-28 ต.ค.62
วันที่ 31ต.ค.-03 พ.ย.62
วันที่ 07-10 พ.ย.62
วันที่ 21-24 พ.ย.62
วันที่ 27-30 พ.ย.62

14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.12,900.14,900.14,900.-

17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.15,900.17,900.17,900.-

17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.15,900.17,900.17,900.-

3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

วันที่ 04-07 ธ.ค.62
วันที่ 05-08 ธ.ค.62
วันที่ 19-22 ธ.ค.62
วันที่ 27-30 ธ.ค.62

14,900.14,900.14,900.16,900.-

17,900.17,900.17,900.19,900.-

17,900.17,900.17,900.19,900.-

3,000.3,000.3,000.3,500.-

5,900.-

วันที่ 28-31 ธ.ค.62
วันที่ 29ธ.ค.62- 01 ม.ค.63
วันที่ 09-12 ม.ค.63
วันที่ 16-19 ม.ค.63
วันที่ 13-16 ก.พ.63
วันที่ 20-23 ก.พ.63
วันที่ 26-29 ก.พ.63
วันที่ 05-08 มี.ค.63
วันที่ 12-15 มี.ค.63
วันที่ 19-22 มี.ค.63
วันที่ 20-23 มี.ค.63
วันที่ 26-29 มี.ค.63
วันที่ 27-30 มี.ค.63

16,900.-

19,900.-

19,900.-

3,500.-

5,900.-

17,900.14,900.14,900.14,900.13,900.12,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

20,900.17,900.17,900.17,900.17,900.15,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.-

20,900.17,900.17,900.17,900.17,900.15,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.17,900.-

3,500.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.-

5,900.-

5,900.5,900.5,900.-

5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.5,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่าจีน)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าดี่ยว ท่ านละ1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ท่ าน/ทริป
กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริบรู ณ์ นับจำกวันเดินทำงกลับคิดค่ำบริกำรเพิ่ม ท่ำนละ 3,000 บำท
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสำรจำนวน 10 ท่ำนขึ ้นไป ถ้ ำผู้โดยสำรไม่ครบจำนวน
ดังกล่ำว

2.

3.

4.

ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหรื อยกเลิกกำรเดินทำง
ในกรณี ที่ลูกค้ ำต้ องกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลควำมถูกต้ องของรำยกำรทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลำนัดหมำยทัวร์
หำกเกิดควำมผิดพลำด ทำงบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
กำรชำระค่ำบริกำร
3.1 กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 10,000.- บำท
3.2 กรุณำชำระค่ำทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทำง
กำรยกเลิกและคืนค่ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจำ
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ำ
มัดจำที่พักโดยตรงหรื อโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ
ค่ำทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจำกค่ำตัว๋ เป็ นกำรเหมำจ่ำยในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำนออกเดินทำง (ไม่มีหวั หน้ ำทัวร์ )
คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่ำนขึ ้นไปออกเดินทำง (มีหวั หน้ ำหัวหน้ ำทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่ำน ไม่ออกเดินทำง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่ำโรงแรมที่พกั ตำมรำยกำรที่ระบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง)
ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำรถรับส่งและระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่ำงกำรเดินทำง คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ ำท่ำนใดสนใจซื ้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทำงเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]

- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรื อน้ อยกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 3 ล้ ำนบำท]
ควำมครอบคลุมผู้เอำประกันที่มีอำยุน้อยกว่ำ 16 หรื อมำกกว่ำ 75 ปี
[รักษำพยำบำล 2 ล้ ำน, รักษำต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจำกอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ ำนบำท]

7.
8.

รวมภำษีสนำมบินทุกแห่ง + ภำษีน ้ำมัน
ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.

6.
7.

กระเป๋ ำเดินทำง
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นขอวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว 4 วันทำกำร ท่ำนละ 1,800 บำท
กระเป๋ ำเดิ น ทำงท่ ำ นละ 1 ใบเท่ ำนัน้ ในกรณี ที่ น ำ้ หนัก เกิ น กว่ำที่ ส ำยกำรบิ น ก ำหนด 20
กิโลกรัม/ท่ำน 1 ส่วนเกินน ้ำหนักตำมสำยกำรบินกำหนด
ค่ำทำหนังสือเดินทำง
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จำกรำยกำร เช่ น ค่ ำ เครื่ อ งดื่ ม , ค่ ำ อำหำรที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่ ำ
โทรศัพท์, ค่ำซักรีดฯลฯ
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ ำว

8.

ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่ำน/ทริป

4.
5.

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อำจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุ ก ำรณ์ ที่ เกิ ด จำกสำยกำรบิ น ภั ย ธรรมชำติ
เหตุกำรณ์ไม่สงบทำงกำรเมือง, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล, อุบตั ิเหตุ,
ควำมเจ็บป่ วย, ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ ำ เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หำกท่ำนยกเลิกก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่ำบริกำรที่ท่ำนได้ ชำระไว้ แล้ วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ ำมออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ำมเข้ ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมี
สิ่งผิดกฎหมำย หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้ สำรองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี ้อำจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
6. รำคำนี ้คิดตำมรำคำตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
7. กรณี เกิ ด ควำมผิ ด พลำดจำกตัวแทน หรื อ หน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ำรยกเลิ ก ล่ ำช้ ำ
เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำกสำยกำรบินบริ ษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ให้ บริ กำร บริ ษัทฯจะ
ดำเนิ นโดยสุด ควำมสำมำรถที่ จ ะจัดบริ กำรทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่ จ ะไม่ คืน เงิน ให้ ส ำหรั บ
ค่ำบริกำรนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในกำรให้ คำสัญ ญำใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของบริ ษัทฯ กำกับเท่ำนัน้
9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ ำ
และควำมผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทำงบริ ษัทฯจะ
จัด หำรำยกำรเที่ ย วสถำนที่ อื่ น ๆมำให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ำรจัด หำนี โ้ ดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท รำบ
ล่วงหน้ ำ
10. ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ กรุ ณำติดต่อเจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทำงบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ทังสิ
้ ้น

สาหรับผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซ่ำเดี่ยวค่ำบริกำรดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดำ 4 วันทำกำร 1,800 บำท
- ยื่นด่วน 2 วันทำกำร 2,925 บำท
1. หนังสือเดินทำงที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีสภำพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. หนังสือเดินทำงต้ องมีหน้ ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำและตรำเข้ ำ-ออก อย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
รูปถ่ำยหน้ ำตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขำวเท่ำนัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ ำมสวมเสื ้อสีขำวเด็ดขำด เช่น เสื ้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ ำรำชกำร
- ต้ องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ ำตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ำรวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ ำง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ

3.

สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว จะต้ องทำเรื่องแจ้ ง เข้ ำ-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่ำนันก่
้ อนกำรส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำ
4. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน ของผู้เดินทำง
5. เอกสำรที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ กรุณำกรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษำ
- กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สำเนำสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสำมำรถดำวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทำงพร้ อมกับบิดำ มำรดำ ต้ องแนบหนังสืออนุญำตให้ เดินทำง
ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถำนที่ศึกษำ สถำนที่ทำงำน ตำแหน่งงำน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ ที่ทำงำน
ญำติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิง หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน ที่ทำงำน และของญำติ โปรดรับทรำบ
ว่ำ หำกสถำนทูตตรวจสอบได้ ว่ำให้ ข้อมูลเท็จ อำจมีกำรระงับกำรออกวีซ่ำ เล่ม ที่มี ปัญ หำ
(สถำนทูตมีกำรโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสำรทุกอย่ำงต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ ำก่อนยื่นวีซ่ำ ดังนันกรุ
้ ณำเตรี ยมเอกสำรพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่ำงน้ อย 5-7 วันทำกำร (ก่อนออกเดินทำง)
8. โปรดทำควำมเข้ ำใจว่ำสถำนทูตจี นอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ ำใหม่ กำรเรี ยกขอ
เอกสำรเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบกำรยื่นเอกสำร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงครัง้
บริษัททัวร์ ไม่ทรำบล่วงหน้ ำ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในกำรเดินทำงและยกเว้ นกำร
ทำวีซ่ำท่ำนจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในกำรอนุญ ำตให้ เข้ ำ -ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่องจำกบริ ษั ททัวร์ ฯ ไม่ ท รำบกฎกติกำ กำร
ยกเว้ นวีซ่ำในรำยละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณำดูแลบัตรของท่ำนเป็ นอย่ำงดี หำกท่ำนทำ
บัตรหำยในระหว่ำงเดินทำง ท่ำนอำจต้ องตกค้ ำงอยู่ประเทศจีนอย่ำงน้ อย 2 อำทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ
- ทำงบริ ษั ท ฯ สำมำรถขอวี ซ่ ำ ให้ ไ ด้ เฉพำะชำวต่ ำ งชำติ ที่ ท ำงำนในประเทศไทย และมี
ใบอนุญำตกำรทำงำนในประเทศไทยเท่ำนัน้
- หำกไม่ ได้ ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ ำเข้ ำประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจำกผู้เดินทำงจะต้ องไปแสดงตนที่สถำนทูตจีน

ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทำงของคนอเมริกนั จ่ำยเพิ่ม 5,550 บำท
หนังสือเดินทำงของคนต่ำงชำติอื่นๆ จ่ำยเพิ่ม 1,900 บำท
ยกเว้ น แคนำดำ บรำซิล และอำร์ เจนติน่ำ(กรุณำเชครำคำอีกครัง้ )
- เอกสำรที่ต้องเตรียม
1.พำสปอร์ ต ที่มีอำยุกำรใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน ต้ องมีหน้ ำว่ำง สำหรับประทับตรำวีซ่ำ และ
ตรำเข้ ำ-ออกอย่ำงน้ อย 2 หน้ ำเต็ม
2.รูปถ่ำยสีขนำด 1.5 X 2 นิ ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขำวเท่ำนัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จำกคอมพิวเตอร์
- ห้ ำมสวมเสื ้อสีขำวเด็ดขำด เช่น เสื ้อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ ำรำชกำร
- ต้ องมีอำยุของรูปถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ ำตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ำรวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ ำง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ
ใบอนุญำตกำรทำงำน
หนังสือว่ำจ้ ำงในกำรทำงำน
สมุดบัญชีธนำคำรประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสำเนำทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรำ
ประทับร้ ำนที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชำย แต่สง่ รูปถ่ำยที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยำว หรือแต่งหน้ ำทำปำก
2. นำรูปถ่ำยเก่ำ ที่ถ่ำยไว้ เกินกว่ำ 6 เดือนมำใช้
3. นำรูปถ่ำยที่มีวิวด้ ำนหลัง ที่ถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ ำง มำตัดใช้ เพื่อยื่นทำวีซ่ำ
4. นำรูปถ่ำยที่เป็ นกระดำษถ่ำยสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จำกคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซ่ำด่วน 2 วัน เสียค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,125 บำท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจำกสภำวะนำ้ มันโลกที่มีกำรปรับรำคำสูงขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษี
น ้ำมันขึ ้นในอนำคต ซึง่ ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำภำษี น ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ ำพำสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถำนภำพ
โสด แต่งงำน
หม้ ำย
หย่ำ
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตำแหน่งงำน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน/สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................

โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณำกรอกข้ อมูลตำมควำมเป็ นจริง
** ถ้ ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำม
ไม่สะดวกภำยหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด)

