ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสําราญ Century Sun 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทยสไมล์ (WE)

ไม่เข้าร้านรัฐบาล
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
พักบนเรือสําราญ CENTURY SUN ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ําแยงซีเกียง
ราคารวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาทแล้ว / ไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 180 หยวน

กําหนดการเดินทางวันที่ 10-15 ส.ค. // 14-19 ก.ย. 61
19-24 ต.ค. 61

ราคา 33,900. ราคา 35,900. -

สรุปการเดินทางโดยย่อ
1
2
3
4
5
6

โปรแกรมเดินทาง
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว
- ขึ้นเรือสําราญ

เช้า เที่ยง ค่ํา

ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
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ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย งานเลี้ยงอําลา
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง
- ฉงชิ่ง
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ํา หงหยาต้ง
ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - สนามบินฉง
ชิ่ง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง - เมืองโบราณฉือชีโข่ว - ขึ้นเรือสําราญ
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน
ไทยสไมล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชคคสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ WE684
เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของ
รัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยก
ออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทําให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และ
เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ที่อยู่ทางทิศตะวันตก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักเรือสําราญ CENTURY SUN
ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - เจดีย์สือเป่าไจ้ - งานเลี้ยงต้อนรับ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังจากเรือออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ํา และเรือจะแล่นผ่าน เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่า
เป็น (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา ซึ่งสร้างขึ้นสมัย ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี ก่อน มาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อ
900 ปีที่ผ่านมา มีนายอําเภอแซ่ หวาง “王” และนายอําเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ที่เมืองเฟิงตู แต่
คนที่บันทึก จดประวัติการเมืองเฟิงตู จดแซ่ทั้งสองสลับกัน เลยเป็น 阎王 - พยายม ดังนั้นชาวเมืองเฟิงตู
จึงผิดตามผิด สร้างเป็นเมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของ
วิญญาณ ข้ามสะพานจําใจ ให้ไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยทําเรื่องชั่วดีอะไรบ้าง? และให้กิน
น้ําชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรทําแต่สิ่ง ดีๆ ไม่งั้นกคจะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน
(รายการเมืองเฟิงตู(เมืองผี)นี้เป็นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรือครบ 50ท่านขึ้นไป ทางเรือจะจอดและ
เที่ยวพร้อมกัน หากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ LOBBY ชั้นสอง
ราคา290 หยวนต่อท่าน )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
จากนั้นนําท่านขึ้นฝั่งชมความงามของ เจดีย์สืว่านลี่ โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์ ทําจากไม้
และเชื่อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12 ชั้น สูงประมาณ 56 เมตร ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถูกจัดอันดับไว้
ว่าเป็น 1 ใน 8 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกคว่าได้
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รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือ
**พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น **และชมการแสดงบนเรือ
พักที่ พักเรือสําราญ CENTURY SUN
ล่องเรือแม่น้ําแยงซีเกียง - ชวีถังเสีย - อูเสีย - เสินหนีซวี - ซีหลิงเสีย - งานเลี้ยงอําลา
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือล่นผ่าน เมืองโบราณไป๋ตี้เฉิง หรือเรียกว่า เมืองจักรพรรดิขาว อยู่ในเขตอําเภอเฟิงเจีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ
ของปากช่องแคบฉวีถังเสีย บนยอดเขาสูงกว่า 750 เมตร ที่ตั้งของเมืองล้อมรอบด้วยน้ํา 3 ด้าน และภูเขาอยู่
ด้านซ้าย ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หัว , ตําหนักหมิงเหลียง และศาลาชมดาวรูปแบบ
สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิง และชิง นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของหลิวเป่ย ,จูเกอะเหลียง,
กวนอู, จางเฟ่ย ในยุคสามก๊ก (รายการเมืองโบราณไป๋ตี้เฉิงนี้เป็นรายการออฟชั่น หากจํานวนคนบนเรือครบ
50ท่านขึ้นไป ทางเรือจะจอดและเที่ยวพร้อมกัน หากไม่ถึง 50 ท่าน จะแล่นผ่านไม่จอดชม ท่านใดสนใจ
สามารถติดต่อ LOBBY ชั้นสอง ราคา290 หยวนต่อท่าน) เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่อง
แคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมินบริเวณนี้กระแสน้ําจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ําที่มีหน้า
กว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทั้งทางน้ํายังหักสอกไม่
เหคนทางน้ํา เรือต้องกลับลําอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือสําราญต้องฝ่าด่านอันแขคงแกร่งนี้ไ ปให้ได้
ด้วยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไป
ให้พ้น) และเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดับสองใน
บรรดาช่องแคบของแม่น้ําแยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย”เป็นช่องแคบที่งามสง่า โดยที่สอง
ฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิด
ทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อัน
ลือชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่น้ําแยงซีเกียง ไม่เหคนนางฟ้า เท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ําแยงซีเกียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ
หลังจากนั้นนําท่านลงเรือเลคก เพื่อชมความงามของ เสินหนงซี ตั้งอยู่ริมฝั่งด้านใต้ของแม่น้ําแยงซีเกียง มีแหล่ง
ต้นกํา เนิดที่ นครฉงชิ่ง อําเภออู่ซั น เขตกวนตู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสายชื่อกวนตู้
ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสินหนี่วซี ซึ่งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ําแยงซีเกียง มีความยาว
ประมาณ 15 กิ โ ลเมตร ทั ศ นี ย ภาพรอบๆสองฟากฝั่ ง ความใสบริ สุ ท ธิ์ ข องอากาศ ความเงี ย บสงบกั บ
บรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรียบเสมือนท่านได้เยื้องย่างเข้าสู่แดนสุขาวดี โดยมีเรื่อง
เล่าสืบขานกันว่าธารน้ําแห่งนี้ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ํากัน จากนั้นเรือจะล่องแล่นสู่ ซีหลิงเสีย ซึ่งเป็น
ช่องแคบที่มีขนาดยาวที่สุด 1 ใน 3 ช่องแคบใหญ่น้อยในแม่น้ําแยงซีเกียง มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร
สมัยก่อนช่องแคบซีหลิง ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่สุดในการแล่นเรือ เนื่องจากมีทั้งหินแก่ง
และหินโสโครกที่นับไม่ถ้วน แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อนขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ ได้ถูกทําลายไปเสีย
ส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทําให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น
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รับประทานอาหารค่ํา ณ ห้องอาหารบนเรือพบกับการเลี้ยงอําลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากะลาสีเรือ
พักเรือสําราญ CENTURY SUN
เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) - อี๋ชาง - รถไฟความเร็วสูง - ฉงชิ่ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ
นําท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์(ไม่รวมรถแบตเตอรี่) อภิมหาโปรเจคคระดับ กินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการ
ที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกําแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่อง
ระบายน้ํายาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเกคบกักน้ําได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1
ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสําหรับระบายน้ํา และ 2 ส่วนเป็นประตูสําหรับเรือแล่นผ่าน โดยแบ่ง เป็น
เรือที่มีระวางขับน้ําตั้งแต่ 3000 - 10,000 ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ําน้อยกว่า 3,000 ตัน นําท่านขึ้นฝั่งที่
เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ําแยงซี
เกียงทางทิศตะวันออก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอีช๋ างนั่งรถไฟความเรควสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋ชางกลับไปยัง เมือง
ฉงชิ่ง (ใช้เวลาประมาณ 5 ช.ม.)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่ JU FENG HOTEL OR SAME
สวนเอ๋อหลิง - ช้อปปิ้ง ย่าน Chaotianmen - นั่งกระเช้าชมวิวแม่น้ํา - หงหยาต้ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่านชม สวนเอ๋อหลิ่ง ตั้งอยู่เขตหวีจง ซึ่งอยู่แถบแม่น้ําแยงซีเกียง และขนาบด้วยเจียงหลิง เดิมมีชื่อเรียกว่า
“เอ๋อเซี่ยงหลิ่ง” สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ช่องแคบเขาซันหลิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือนคอห่าน จึงได้ถูกขนานนามว่า
“สวนเอ๋อหลิ่ง”(สวนคอห่าน) และถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีระยะใกล้นครฉงชิ่งมากที่สุด ภายในบริเวณสวน
ประกอบด้วยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและท่านยังสามารถชมและเกคบภาพ
ความประทับใจกับทัศนียภาพรอบๆ นครฉงชิ่ง นําท่านอิสระช้อปปิ้งที่ย่าน Chaotianmen ให้ท่านอิสระช้
อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า ของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึ้น กระเช้าข้ามแม่น้ําแยงซีเกียง เป็นการข้ามแม่น้ําแยงซีเกียงไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองฉงชิ่ง ท่าน
สามารถชมวิวเมืองและแม่น้ําที่สวยงาม โดยเฉพาะตอนค่ําคืน จะได้เหคนสะพานที่ตกแต่งด้วยแสงไฟ ชวนให้
รู้สึกว่า นครฉงชิ่งเหมือนสาวงาม ที่มีทั้งความสวย ยังอ่อนหวานนุ่มนวล และมีชีวิตชีวา นําท่านสู่ หงหยาต้ง
อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ําเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจําหน่าย
สินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ําชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และ
บรรยากาศย้อนยุคสําหรับนักท่องเที่ยวที่มา
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักที่ JU FENG HOTEL OR SAME
วันที่ 6
ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม - ถนนเจียงฟ่างเปย - ฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นําท่าน ชมและเกคบภาพด้านนอกมหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่ม
สร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสําเรคจ ในปี1953 โดยจําลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช้
เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สามารถจุคนได้กว่า 4,000 ค นและนําท่านเดินทางไปยัง
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงชัยชนะในการทําสงครามกับ
ญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เตคมไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่ง
มีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE685
18.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจาํ นวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มหี ัวหน้าทัวร์ไทย
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่
เด็ก 8-12 ปี
เด็ก 8 - 12 ปี
ราคา
พักเดี่ยวเพิ่ม
(งดแถมกระเป๋า)
พักห้องละ 2 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ไม่รวมตั๋ว
10-15 ส.ค.61
33,900. 33,900. 32,900. 11,500. - 24,700. 14-19 ก.ย.61
33,900. 33,900. 32,900. 11,500. - 24,700. 19-24 ต.ค.61
35,900. 35,900. 34,900. 13,000. - 26,700. **บนเรือไม่มีห้องเสริมเตียง // ราคานี้สําหรับสัญชาติไทยเท่านัน้ **
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,900. - / ท่าน ***
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***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าวีซ่าท่านละ 1,500 บาทแล้ว***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
ท่านละ 180 หยวน /ทริป/ต่อท่าน // หัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ดุลพินิจ***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
คําแนะนํา สําหรับผูเ้ ดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า(ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก, ร้านผ้าไหม
ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็นต้อง
รบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
เพื่อประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทั้งหมดหลัง
จากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเชคคข้อมูลความ
ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่าบริการ
3.1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 36 ชั่วโมงนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423
3.2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเกคบเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเชคคธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทําการ คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันทําการ เกคบค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เกคบค้าใช้จ่ายทั้งหมด
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4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท)
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- 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. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ําหนักตามสายการบิน
กําหนด
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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7.

ค่าทิปไกด์ วันละ 15 หยวนต่อคน/วัน และคนขับรถ วันละ 15 หยวนต่อคน/วัน เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายทิปไกด์
90 หยวน คนขับรถ 90 หยวน รวมเป็น 180 หยวน ต่อคน
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจคบป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรกคตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ ราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเกคบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/วัน
11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท
ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสําหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **
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- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
1.
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตคม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเดคดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเหคนฟัน มองเหคนทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า - ออก หรือ Re - Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยื่นวีซ่า
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเดคก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเดคกอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง , สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเดคกฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เดคกไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุก
เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทคจ อาจมี
การระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย
5 - 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตให้เข้า - ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด /
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่
ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
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- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย
2 หน้าเตคม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น**
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเดคดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเหคนฟัน มองเหคนทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง 2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถานฑูต
จีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วันทําการ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับ ราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เกคบค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง

BKK Tel : 0 2116 9696(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @CruiseDomain

Emergency call only : 0853642449
Contact@th.cruisedomanin.com

www.cruisedomain.com
VS110718
Page 10 of 11

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .................................................................
ตําแหน่งงาน.................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์...........................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
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.........................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.................................................
RELATION.........................................................................................................................
หมายเหตุ** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บ
เอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
(โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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