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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  X X X  

# 

สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลยีน  
(XW()# : +#.#--+(.#+)-ถนนเลยีบทะเล
สะพานเป่ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลกัหมู่เสือ
จัตุรัสชิงไห่-ร้านจําหน่ายอาหารพืนเมือทะเล
ถนนคนเดินต้าชาง 

X � � HAIZUN  HOLIDAY INN   
หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

B 
ต้าเหลยีน-เสิ�นหยาง-พระราชวงัโบราณเสิ�น
หยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพล
ตระกูลจาง-ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย   

� � � TAWAN  HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

A เสิ�นหยาง-ฉางชุน-วงัปูยี-กระทรวงทัEงแปด
ของแมนจู(ชมภายนอก )-จัตุรัสวฒันธรรม 

� � � MINGREN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

- ฉางชุน-ฮาร์บิEน-โรงงานเบียร์ฮาร์บิEน  
ถนนโบราณกวนตง  

� � � WEIJING HOLIDAY INN  
หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

6 

โดมแกะสลกันํEาแข็งปิงเสวี�ยต้าซื�อเจีEย- 
ถนนจงเอยีง-อนุสาวรีย์ฝั�งหง-สวนสตาลนิ 
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) 
ร้านขายสินค้าพืนเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิEน 
นั�งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลยีน 
 

� � � HAIZUN  HOLIDAY INN   
หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 
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7 ต้าเหลยีน-สนามบินดอนเมือง  
(XW()�: +V.B+-�A.++) 

� X X  

�กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมิถุนายน – ตุลาคม 2560  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) 
#B.B+ น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชัEน 3 เคาน์เตอร์สายการบิน 

NOK SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที�บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัที�สอง สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลยีน-ถนนเลยีบทะเล-สะพานเป่ยต้าเฉียว-จัตุรัสหินแกะสลกัหมู่เสือ 
  จัตุรัสชิงไห่-ร้านจําหน่ายอาหารพืนเมืองทะเล-ถนนคนเดินต้าชาง 
+#.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองต้าเหลยีนโดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW()#   �(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื%องบิน) 
+8.#+ น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติต้าเหลยีนโจวสุยจึ  เมืองต้าเหลยีน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที�สําคญัมา

ตั1งแต่สมยัราชวงศชิ์ง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเดิยทางสู่ ถนนเลียบทะเล ชม
ทิวทศัน์ริมทะเลอนัสวยงามของตา้เหลียนและสิ�งก่อสร้างต่างๆ ทั1งโรงแรมเก่าแก่ บา้นพกัผูน้าํยุค
ต่างๆ ที�แวดลอ้มดว้ยแมกไมร่้มรื�น พร้อมใหท้่านถ่ายรูปที�หนา้ เกาะป้างฉุย หรือ  เกาะดา้มคอ้น ที�มี
ชื�อเสียง  จากนั1นนาํท่านชม สะพานเป่ยต้าเฉียว  หรือ  สะพานเหนือ  มีความยาว 230 เมตร สร้าง
เสร็จปี ค.ศ.1987 ตั1งอยูริ่มทะเลอนัสวยงาม บนสะพานมีช่องคนเดินกวา้ง 8 เมตร มีศาลาชมทิวทศัน์
ในมุมมองที�สวยงาม เป็นจุด ท่องเที�ยวสาํคญัแห่งหนึ�งของเมืองตา้เหลียน 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ จตุัรัสแห่งนี1 มีพื1นที� 15,700 ตารางเมตร เป็นเขตทิวทศัน์

ชายทะเล ภายในจตุัรัส ไดใ้ชหิ้นชื�อ “ฮวากงัเหยยีนตา้หลีสือ” กวา่ 500 ชิ1น มาแกะสลกัเป็นรูปเสือ 6 
ตวั ที�มีท่าทางที�แตกต่างกนั มีความยาว 35.5 เมตร กวา้งและสูง 6.5 เมตร เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองตา้
เหลียนที�มีเสน่ห์ดึงดูดใจผูม้าท่องเที�ยวเป็นอยา่งมาก  นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสชิงไห่ ซึ� งเป็นจตุัรัสที�มี
พื1นที�ใหญ่ที�สุดของเมืองตา้เหลียน รอบจตุัรัสจะมีกระถางที�มีลกัษณะแตกต่างกนัทั1งหมด  9 ใบ แต่
ละใบจะมีตวัอกัษรจีนแกะสลกัไวว้า่ “ ความสามคัคีของชาติจีนจงเจริญ ” นาํท่านเดินทางสู่ ร้าน
จําหน่ายอาหารพืEนเมืองทะเล  ที�มีชื�อเสียงของตา้เหลียน  จากนั1นนาํท่านชม ถนนคนเดินต้าชาง เป็น
แหล่งชอ้ปปิ1 งที�มีชื�อเสียงของเมืองตา้เหลียน ศูนยร์วมของร้านอาหาร  สิ�งคา้  เสื1อผา้แฟชั�น  มากมาย 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 � พกัที�  HAIZUN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

วนัที�สาม         ต้าเหลยีน-เสิ�นหยาง-พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-บ้านนายพลตระกูลจาง
  ร้านภาพวาดขนเป็ด-ถนนจงเจีย   
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  เมืองเสิ�นหยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ - ชั�วโมง)  เมืองที�ในอดีตเคย
อยูใ่ตก้ารปกครองของรัสเซียจนถึง ปี ค.ศ. 1931 จึงตกเป นของญี�ปุ่น และกลบัมาอยูภ่ายใตก้ารดูแล
ของรัสเซียอีกครั1 งในปี ค.ศ. 1945 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

*** กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์ และคนขบัรถ จํานวน 210 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
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บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวงัโบราณเสิ�นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมยัตน้ราชวงศชิ์ง ที�ไดรั้บการ
ดูแลรักษาเป็นอยา่งดีและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากกบัพระราชวงัหลวงที�กรุงปักกิ�งแต่มีขนาดเล็ก
กว่า  นาํท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที�มีบรรยากาศแบบโบราณเหมือนนาํท่าน
กลบัสู่อดีตเมื�อสามร้อยกวา่ปีที�แลว้   นาํท่านเดินทางสู่  บ้านนายพลตระกูลจาง   สร้างขึ1นในปี ค.ศ.  

  HIHJ บนพื1นที� KL,MMM ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบา้นสไตล์
ยุโรป ซึ� งผูเ้ป็นพ่อ นายพลจางจั1วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั1งสองเป็นทหารระดบั
นายพลก๊กมินตัOง ถือเป็นนายทหารที�รักชาติมีส่วนสําคญัในสงครามขบัไล่ญี�ปุ่น จนไดรั้บการจารึก
ในหน้าประวติัศาสตร์  จากนั1 นนําท่านแวะ ร้านภาพวาดขนเป็ด ที�ทาํจากขนสัตว์ นํามา
ประดิษฐป์ระดอยไดอ้ยา่งงดงามมากซึ�งจะทาํใหท้่านเพลิดเพลินและประทบัใจกบัภาพวาดของจิตร
กรของชาวเสิ�นหยางอยา่งไม่รู้ลืม 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านอิสระชอ้ปปิ1 งที� ถนนจงเจีย  เมืองเสิ�นหยางให้ท่านไดเ้ลือกซื1อเลือกหาสิ�งของที�ถูกอกถูกใจ
ฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน 

 � พกัที� TAWAN HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 
วนัที�สี�           เสิ�นหยาง-ฉางชุน-วงัปูยี-กระทรวงทัEงแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-จัตุรัสวฒันธรรม 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฉางชุน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ A ชั�วโมง)  เมืองฤดูใบไมผ้ลิแห่ง
เขตเหนือของจีน แต่เดิมฉางชุนเป็นศูนย์กลางอาํนาจของเผ่าแมนจู เมื�อญี� ปุ่นเข้ายึดครองเขต
แมนจูเรีย ค.ศ.1938-1945 ไดส้ถาปนาเป็นรัฐแมนจูกวั และไดป้ระกาศตั1งฉางชุนเป็นเมืองหลวงหลงั
ญี�ปุ่นสิ1นอาํนาจ  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านเที�ยวชม วังปูยี หรือ พระราชวังจอมปลอม ซึ� งเป็นที�ประทบัของจกัรพรรดิปูยี จกัรพรรดิ

องคสุ์ดทา้ยแห่งราชวงศชิ์งหรือกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของแผน่ดิน นอกจากนี1 ให้ท่านชมห้องหบัต่างๆ
ที�ปูยเีคยใชน้อน , นั�งสูบบุหรี�  , อ่านหนงัสือ และใชค้วามคิดตามลาํพงั มีรูปภาพและจดหมายให้เห็น
ภาพในช่วงนั1น และจดัเป็นพิพิธภณัฑ์แสดงชีวิตความเป็นอยู่ในวงั  นาํท่าน กระทรวงทัEงแปดของ
แมนจู (ชมภายนอก) ตั1 งอยู่ใจกลางเมืองฉางชุน บนถนนซินหมิน จากนั1 นนําท่านชม จัตุรัส
วัฒนธรรม ซึ� งเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองฉางชุน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
พาณิชย ์กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและ
กระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างแลว้เสร็จเมื�อปี ค.ศ.1936 สัมผสัชีวติความเป็นอยูข่องชาวพื1นเมืองหมั�นโจว 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
 � พกัที� MINGREN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 
วนัที�ห้า  ฉางชุน-ฮาร์บิEน-โรงงานเบียร์ฮาร์บิEน (ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว)-ถนนโบราณกวนตง  
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิEน (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ B.B+ ชั�วโมง)  เมืองหลวงของ
มณฑลเฮยหลงเจียง มีช่วงฤดูหนาวมากกวา่ฤดูร้อนและเลื�องชื�อในฐานะเป็นเมืองนํ1าแขง็ของประเทศ  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านเดินทางชม โรงงานเบียร์ฮาร์บิEน สร้างขึ1นเมื�อค.ศ. 1900 มีประวติัศาสตร์กว่า 100 ปีแลว้ 

ปัจจุบนัผลิตเบียร์มากกวา่ 3 แสนตนัต่อปี ปริมาณการดื�มเบียร์โดยเฉลี�ยของชาวฮาร์บินจดัอยูอ่นัดบั
ที�หนึ� งของจีน (ฟรี !!  เบียร์ ท่านละ 1 แก้ว) จากนั1นนาํท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณกวนตง ถนนที�มี
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ความที�มีความสวยงามและมีชื�อเสียงของฮาร์บิ1นเส้นหนึ� งที�มาแลว้ไม่ควรพลาด มีสินคา้ทอ้งถิ�น 
ของที�ระลึก ของกิน ของใช ้นานาชนิด ใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปปิ1 งอยา่งจุใจ  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 
 
� พกัที�  WEIJING HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

วนัที�หก โดมแกะสลกันํEาแข็งปิงเสวี�ยต้าซื�อเจีEย-ถนนจงเอยีง-อนุสาวรีย์ฝั�งหง-สวนสตาลนิ-โบสถ์เซ็นโซเฟีย   
(ถ่ายรูปจากด้านนอก)-ร้านขายสินค้าพืนเมืองรัสเซีย-ฮาร์บิEน-นั�งรถไฟความเร็วสูง-ต้าเหลยีน 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม โดมแกะสลักนํEาแข็งปิงเสวี�ยต้าซื�อเจีEย หลงัจากเทศกาลแกะสลกันํ1 าแข็งปิดลง ความ
ตอ้งการชมแกะลกันาํแขง็ของนกัท่องเที�ยวยงัไม่หยดุลง ทางสวนจึงสร้างสวนแกะลกันํ1าแขง็ในโดม
ขึ1นมา เพื�อเอาใจนดัท่องเที�ยวไดท้ั1งปี สวนนี1กวา้งLMMM ตารางเมตร อุณหภูมิอยูที่� ลบ U-HM องศา ใช้
นํ1าแขง็ H หมื�นลูกบาตรเมตร แกะสลกัสิ�งต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของตามอธัยาศยั จากนั1นนาํ
ท่านสู่ ถนนจงเอียง เป็นถนนยา่นธุรกิจสายหนึ�งในฮาร์บิ1น มีความยาว 4 กิโลเมตร ทอดตวัอยู่ใน
เขตตา้หลี� เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ์ที�จดัแสดงสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ทั1งลวดลายการตกแต่งอาหาร
แบบบารอคและไบเซนไทน์ ในเขตตา้หลี�นี1 ยงัเป็นที�ตั1งของวิหารเซนต์โซเฟียซึ� งเป็นโบสถ์คริสต์
นิกายรัสเซียออโธดอกซ์อีกดว้ย 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  นาํท่านชม อนุสาวรีย์ฝั�งหง ซึ� งตั1งอยู่ ณ บริเวณชายฝั�งแม่นํ1 าซงฮวั เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความ

พยายามของชาวเมืองฮาร์บินที�พยายามต่อสู้กบัอุทกภยัครั1 งใหญ่เมื�อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรียเ์ป็นเสา
ทรงกลมแบบโรมนั สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลกักลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ขา้ราชการ 
และนกัศึกษาที�ร่วมใจร่วมแรงกนั นาํท่านชม สวนสตาลิน ริมฝั�งแม่นํ1 าซงฮวั โดยสวนแห่งนี1 ถูก
สร้างขึ1นในปี ค.ศ.1953 ซึ� งมีรูปแบบที�รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์
แบบกวา่และมีเอกลกัษณ์ที�หา้วหาญ ทุกท่านจะไดเ้ห็นววิหิมะธรรมชาติที�สวยงาม นาํท่านชม โบสถ์
เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ� งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต ์17 แห่ง ซึ� งแสดงถึงวฒันธรรมรัสเซียที�
ไดเ้ขา้มามีอิทธพลในฮาร์บิ1น  โบสถ์โซเฟีย เป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที�สร้างขึ1นในปี ค.ศ 1907 
เป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ ที�ใหญ่ที�สุดในภาคพื1นเอเซียตะวนัออก จากนั1นนาํท่านแวะ ร้านขายสินค้า
พืEนเมืองรัสเซีย อาทิเช่น เครื�องประดบั ใหท้่านไดเ้ลือกซื1อสินคา้และของพื1นเมืองตามอธัยาศยั   

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองฮาร์บิEน  เพื�อโดยรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองต้าเหลียน 
(ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ A.B+ ชั�วโมง)  ดว้ยความเร็วขณะวิ�งให้บริการ 217 ไมล์ต่อชั�วโมง
หรือราว 350 กิโลเมตรต่อชั�วโมง  ส่วนความเร็วสูงสุดคือ 245ไมล์ต่อชั�วโมง หรือ 394 กิโลเมตรต่อ
ชั�วโมง (หมายเหตุ : การเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงในเมืองจีน ผู้โดยสารจําเป็นจะต้องดูแลและ
ยกกระเป๋าขึEน-ลงสถานีด้วยตัวเอง จึงควรใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักที�มีล้อลากขนาดพอสมควร 
ไม่ใหญ่จนเกนิไปเพื�อความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้า – ออกจากขบวนรถ  และ ห้ามนํา มีด ของ
มีคมทุกชนิด และไฟแช็คเข้าไปในขบวนรถ) 

 � พกัที�  HAIZUN N HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทยีบเท่าระดับ A ดาว 

วนัที�เจ็ด  ต้าเหลยีน-สนามบินดอนเมือง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
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 สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
+V.B+ น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW()� �(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื%องบิน 
�A.++ น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 

 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************ 
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตัEงแต่ �- ท่านขึEนไป *** ) 
 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัmวภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัEง 

 
 

**ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครัEง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 
 
 

ต้าเหลยีน เสิ�นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิEน ) วนั 5 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

# ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม  

วนัที�  �V-#- มิถุนายน 2560 #o,799 บาท 5,5+0  บาท 

วนัที�  17-2B กรกฎาคม 2560 #(,799 บาท -,500  บาท 

วนัที�  21-27 สิงหาคม 2560 #(,799 บาท -,500  บาท 

วนัที�  �(-#A กนัยายน 2560 #o,799 บาท 5,5+0  บาท 

วนัที�  16-22 ตุลาคม 2560 #7,799 บาท 5,5+0  บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็และไม่รับจอยแลนด์ 
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หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นีE  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ�งราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํEามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึEน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํEามันขึEนในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิrเกบ็ค่าภาษีนํEามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธิ\ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั1งนี1 ขึ1นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั1งนี1 ขึ1นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ1 ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
☺ ค่าตัOวเครื�องบินชั1นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
☺ ค่าวซ่ีาจีน ปกติ A วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื1อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ นํ1 าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มี

การเรียกเก็บ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั1งแต่ H เดือนขึ1นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง H เดือน ถึง H] ปี และผูที้�มีอายุสูง
กวา่ UM ปี ขึ1นไป ค่าชดเชยทั1งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั1งนี1 ย่อมอยู่ในข้อจาํกัดที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร
รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซืEอประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทัEงนีEอัตราเบีEยประกันเริ�มต้นที� BB+ บาท 
ขึEนอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื1อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม
เงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
� ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 
� กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 210 หยวน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 



 

7 

� ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย B % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทัEงหมดเท่านัEน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิrออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านัEน 

 
เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั1 งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั1งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี1 เป็นราคาโปรโมชั�น ตัOวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัOวเท่านั1น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั1งสิ1น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิ\ ในการคืนเงิน  ทั1งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ �- ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน      สละสิทธิ\  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั1งสิ1น  กรณีที�กองตรวจคนเขา้
เมืองทั1งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิ\ ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั1งสิ1น  

5. การยกเลิก 
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ1นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ1นไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง 
5.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทัEงหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 o.- ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการกา

รันตีค่ามัดจําที�พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจํา หรือค่าทวัร์ ทัEงหมดเนื�องจากค่าตัmวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนัEนๆ 

หมายเหตุ 

H. จาํนวนผูเ้ดินทางขั1นตํ�าผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ1นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 
l. บริษทัฯ มีสิทธิ\ ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี1  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
K. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
J. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ1นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
]. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั1งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
L. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั1งสิ1น แต่ทั1งนี1ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ\ การจดัหานี1โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
U. ราคานี1 คิดตามราคาตัOวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัOวเครื�องบินปรับสูงขึ1น บริษทัฯ สงวนสิทธิ\ ที�จะปรับราคาตัOว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
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m.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า L เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั1น 
I. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื1อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
HM. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั1งสิ1น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
HH. เนื�องจากตัOวเครื�องบินเป็นตัOวราคาพิเศษ เมื�อออกตัOวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัOวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
Hl. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั1งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั1งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัOวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั1 ง  มิฉะนั1นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั1งสิ1น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทัEงสิEน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.- X # นิEว พืEนหลังสีขาวเท่านัEน ยิEมห้ามเห็นฟัน มองเห็นทัEงใบหน้าและใบหูทัEงสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสืEอสีขาว เช่น เสืEอยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน o เดือน # ใบ และต้องไม่ใช่สติ�กเกอร์ หรือรูปพริEนจาก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �( ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีE 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
].H.H สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัEงนีEกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า o ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  ].H.l สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  ].H.K สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  ].H.J กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

].l.H สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทัEงนีEกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า o ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
].l.l สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
].l.K สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
].l.J กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
].l.K ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั1น 

L.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนีE 
L.H ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั1น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 
L.l หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตัOว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั1นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
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ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 

• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านัEน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
2. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั1นก่อนการส่ง

เอกสารยื�นวซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั1นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย U วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ

เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ\ ของสถานทูต และบางครั1 งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย l อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนีE 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ1นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ�มท่านละ  �,0-0 บาท 

 
(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนัEนบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนีE!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนีE** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทัEงหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.............................................. 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส...................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................ 
รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................. 
ตําแหน่งงาน
......................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
............................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�........... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�.......... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทัEงนีE
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นีE  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


