ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหนานซาน สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจากซานย่า-ไหโข่ว
เมนูพเิ ศษ... อาหารเจ ไก่เหวินชาง-ต้นตํารับไก่ไหหลํา ปูท้องถิ่นนึ่ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลํา เอกสารที่ใช้ คือ สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้อยู่ปจั จุบัน
หากลูกทัวร์ทา่ นใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า
สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่ํา
1
2

3

4
5

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - เมืองไหโข่ว
ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นาํ เอเชีย - ล่องเรือ
หาดหยก - เมืองซานย่า - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้ว
หลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง) - ร้านชา
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่
กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน - ร้านสินค้าพื้นเมือง อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อ
ไผ่
ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน สุสานไหลุ่ย - ถนนคนเดินฉีโหลว
เมืองไหโข่ว - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
09.00 น.

11.40 น.
14.55 น.

ค่ํา
ที่พัก

โรงแรมที่พัก

✈

OSCAR HOTEL ORSAME

O

O

O

GUOXI HOTEL ORSAME

O

O

O

GUOXI HOTEL ORSAME

O

O

O

OSCAR HOTEL ORSAME

✈

กรุงเทพฯ - ไหโข่ว
คณะพร้ อ มกั น ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ บริ เ วณอาคารผู้ โ ดยสารขาออก ชั้ น 4
เคาน์เตอร์ G โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7940
เดินทางถึง เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลํา) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลํา
เกาะไหหลํา เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน
ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนําคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ํา
รับประทานอาหาร ค่ํา ณ โรงแรมที่พัก (เมนูพิเศษ....ลิ้มรสไก่ไหหลํา)
OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ไหโข่ว

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก

ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นําเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - เมืองซานย่า
หมู่บ้าน วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
นําท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นําเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการ
ประชุมผู้นําเอเชีย ในปี 2002 จากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทราย
ธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่าง
ทะเลจีนใต้ และแม่น้ํา 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมา
รวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ
มณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศ
จีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วย
ภู เ ขา ทะเลและแม่ น้ํ า เมื อ งซานย่ า ได้ ร วบรวม 10 ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ได้ แ ก่
แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่ า ไม้ น้ํ า พุ ร้ อ น สั ต ว์ ถ้ํ า หิ น เรื อ กสวนไร่ น า และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
นําท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี - แม้ว ชมการจําลองชีวิตความ
เป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลํา ชมการแสดงการละเล่น
ศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจําทางวัฒนธรรม
ของบรรพบุ รุ ษ ของหลี่ ยั ง คงอนุ รั ก ษ์ ถึ ง ปั จุ บั น นี้ มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ มี ตั ว ตนอี ก
มากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ
รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทําด้วยฝีมือชาวบ้าน
และเลือกซื้อขนมพื้อเมือง
จากนั้นนําท่านชม สวนดอกกุหลาบ แห่งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูป
เพื่อเก็บความประทับใจ แล้วเข้าชมสินค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครีมทา
หน้า น้ําหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็นต้น
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ซานย่า

วันทีส่ าม
เช้า

อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร. - วัดหนานซาน
ร้านสินค้าพื้นเมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ร้านเยื่อไผ่
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (เมนูพเิ ศษ...ติ่มซําไหหลํา)

นําท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดง
อารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แ ห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3
พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรก
ของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้
ประดิ ษ ฐ์ อ อกมาเป็ น 3 หน้ า 3 ทิ ศ มี ความหมายคื อ สติ ปั ญ ญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหลําเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลําก็ไม่เคยเกิด
ภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าว
กันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็ จะสมหวังทุกประการ
และนําท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศ
ตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขา
หนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้าง
กว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้า
ติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จาก
ประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย
“วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ ณ วัดแห่งนี้ก็จะ
มีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง พร้อมทําบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่าน
สามารถร่วมบริจาคเงิน 30 หยวน (ไม่ได้รวมในรายการ) เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่
กวนอิม 1,000 กร ที่ทําด้วยทองคําแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม และมี
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กลางวัน
บ่าย

ค่ํา
ที่พัก
วันที่สี่
เช้า

กลางวัน

ความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไปสร้างความอัศจรรย์ใจและความ
เลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เมนูพิเศษ....อาหารเจในวัดหนานซาน)
จากนั้นนําท่านแวะ เลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง ของเมืองซานย่า และนําท่านเดินทางสู่
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่
เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem
สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่ แกะสลักคําว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขา
กวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า
นําท่านชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน"
และได้รับความนิยมสําหรับการดําน้ํา, กีฬาชายหาด, การว่ายน้ําและการอาบแดด และมี
จัตุรัสช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า , แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็นหนึ่งในความนิยม
มากที่สุดในเมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองซานย่า เป็นอ่าวที่มีหาด
ทรายขาวสะอาดสวยงาม หลังจากนั้นนําท่านเลือกชม สินค้าที่ผลิตด้วย เยื่อไผ่

 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
GUOXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ซานย่า
ร้านใบชา - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน - สุสานไหลุ่ย - ถนนคน
เดินฉีโหลว
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
(เมนูพิเศษ...ติม่ ซําไหหลํา)
นําท่านได้ชิม ชา ทีข่ ั้นชื่อของซานย่า และหลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว
โดยรถฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่ํา

ที่พัก
วันที่หา้
เช้า
09.25 น.
10.35 น.

นําท่านเที่ยวชม พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน ภายในเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของเกาะ มีการแสดงงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดที่แสดงถึงการใช้ชีวิตใน
หมู่บ้านช่วงต้นของการสร้างเมืองไห่หนานในรูปแบบสามมิติและของโบราณที่ถูกขุดพบ
จากซากเรืออับปางของฮัวกวนเจี๋ยวที่หนึ่ง ราชวงศ์ซ่ง (1127-1279) เรือเดินสมุทรขนาด
ใหญ่ของพ่อค้าชาวจีนถูกค้นพบในปี 1996 (ปิดทุกวันจันทร์)
และนําท่านชม สุสานไหลุ่ย ท่านไหรุ่ยได้รับตําแหน่งเป็นนายอําเภอ สมัยราชวงศ์หมิง
และมี ลั ก ษณะนิ สั ย เป็ น ซื่ อ สั ต ย์ เหมื อ นดั่ ง ท่ า นเปาบุ้ น จิ้ น ชาวไหหลํ า จึ ง ให้ ฉ ายาว่ า
“เปาบุ้นจิ้นไหหลํา” มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นคนเมืองฉงโจว ในไหหลํา
กํ า พร้ า บิ ด าตั้ ง แต่ ยั ง เล็ ก เป็ น คนฉลาดรั ก เรี ย น เป็ น ข้ า ราชการที่ มี ค วามความสุ จ ริ ต
ยุติธรรมเหมือนกับเปาบุ้นจิ้นที่เรารู้จักกันดี และด้วยความสุจริต ซื่อตรงและต่อต้านการ
โกงกินของขุนนางกังฉิน ทําให้ชีวิตราชการของไห่ลุ่ ยมีอุปสรรคมากมาย โดนพวกขุนนาง
กังฉินที่ไม่พอใจ ไปเพ็ดทูลให้จักรพรรดิไล่ออกจากตําแหน่ง แต่หลังจากนั้นก็ได้ถูกเรียกตัว
กลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 เมื่อเขาตาย เตรียมการนําศพไปฝัง
ที่บ้านเกิด แต่ยังไม่ทันถึง เชือกมัดหีบมาขาดที่นี่ จึงเชื่อกั นว่าเป็นสถานที่ที่ไหลุ่ยเลือกไว้
ทําสุสาน สุสานนี้ถูกทําลายไปเกือบหมดในช่วงการปฎิวัติวัฒนธรรม แต่ได้ซ่อมสร้างขึ้น
ใหม่ในปี ค.ศ 1982 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตร์
 รับประทานอาหารค่ํา ณ โรงแรมที่พัก
(เมนูพิเศษ....อาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลํา—ไก่ไหหลํา ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อ
แกะตงซาน)
นําท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคน
ทางบ้าน
OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ไหโข่ว-กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินไหโข่ว
ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7939
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
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ไหโข่ว

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า
เมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการ
เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ
แล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ผู้ใหญ่พักห้อง
ละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก เด็กมีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 1 กับผู้ใหญ่ 2
ท่าน
ท่าน
16,99116,991.-

เด็กไม่มีเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

1-5 / 15-19 พ.ย.60
16,991.16,991.4,00029 พ.ย.-3 ธ.ค.60
6-10 / 13-17 ธ.ค.60
16,991.16,991.16,991.16,991.4,000.1-5 / 20-24 / 27-31 ธ.ค.60
17,991.17,991.17,991.17,991.4,000.29 ธ.ค.-2 ม.ค.61
19,991.19,991.19,991.19,991.4,900.หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลํา เอกสารที่ใช้ คือ สําเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้อยู่ปจั จุบัน หาก
ลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 150 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
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** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่าน
ในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เยื่อไผ่, สินค้าพื้นเมือง, ร้านผ้าไหม ซึง่ จําเป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
** เมื่อท่านได้รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้อ่านทําความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไข
ที่ทางบริษัทฯ ระบุไว้แล้ว และยินยอมจ่ายส่วนต่างหากท่านไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ กําหนด**
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริม
เดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ
ชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลํา
หมายเหตุ : อัตราดังกล่าว สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น (ยื่นวีซ่ากรุ๊ปฟรี ไม่ต้องส่งเอกสาร
สําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สําเนาหน้าพาสปอร์ตปัจจุบัน) หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500
บาท ถ้าเป็นพาสต่างชาติหรือพาสต่างด้าว ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
7. 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]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ํามัน
9. อัตรานีส้ ําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากน้ําหนักเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป
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8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
**กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้
-ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และ
ห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่น
สายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผู้ที่ถอื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
6. เอกสารทีใ่ ห้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสําเนาสูติบัตร และสูตบิ ัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่
http://www.consular.go.th/
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานทีท่ ํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว กรุณาแจ้งด้วยว่าท่านทําธุรกิจอะไร)
ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ทีท่ ํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นระเบียบการ
ยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนือ่ งจากผูเ้ ดินทางจะต้องไป
แสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
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- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง ข้างชัดเจน และ
ห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่น
สายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)สถานฑูตจีนอาจ
ปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีม่ ีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่าน
ส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
• ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์
โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...........................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรง
กับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................ปี
............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
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2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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