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ฮาวายแห่งเอเชีย ไหโข่ว ซานย่า 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน ไห่หนานแอร์ไลน์
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ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋ า
1. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
2. นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก...ณ วัดหนานซาน
3. สัมผัสรถไฟความเร็วสูง จากซานย่า-ไหโข่ว
4. เมนู พิเศษ.... อาหารเจ ไก่เหวินชาง--ต้นตารับไก่ไหหลา ปูทอ้ งถิ่นนึ่ ง
เป็ ดพะโล้ เนื้ อแกะตงซาน
กาหนดการเดิ
นทาง :
5.
06-10/18-22/25-29 ต.ค.60
ราคา 16,991.6. บริการนา้ ดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
11-15/20-24 พ.ย.60

ราคา 17,991.-

01-05/08-12/15-19/22-26/29 พ.ย.-03 ธ.ค.60

ราคา 16,991.-

06-10/13-17 ธ.ค.60

ราคา 16,991.-

01-05/20-24/27-31 ธ.ค.60

ราคา 17,991.-

29 ธ.ค.-02 ม.ค.61

ราคา 19,991.-

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุป๊ ทัวร์ฟรีท่ีด่านไหหลา เอกสารที่ใช้ คือ สาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้อยู่
ปัจจุบนั หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
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โปรแกรมการเดินทาง
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กรุ งเทพฯ – ไหโข่ว
ไหโข่ว-เมืองโบ๋ อ่าว-ศูนย์จดั การประชุมผูน้ าํ เอเชีย-ล่องเรื อหาดหยกเมืองซานย่า-หมู่บา้ นวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว-สวน
กุหลาบ (รวมรถราง) -ร้านชา
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้าแม่
กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้านสิ นค้าพื้นเมือง-อนุสาวรี ย ์
กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้าตงไห่ - ร้านเยือ่ ไผ่
ซานย่า-ไหโข่ว (นัง่ รถไฟความเร็ วสู ง)-พิพิทธภัณฑ์ไห่หนาน-สุ สาน
ไหลุ่ย-ถนนคนเดินฉีโหลว
ไหโข่ว-กรุ งเทพฯ
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วันแรก
09.00 น.

กรุ งเทพฯ – ไหโข่ ว
คณะพร้ อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ บริ เ วณอาคารผู้ โ ดยสารขาออก ชั้ น 4
เคาน์ เตอร์ G โดยสายการบินไห่ หนานแอร์ ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวก
จัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
11.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ ว โดยสายการบินไห่ หนานแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ HU7940
14.55 น.
เดินทางถึง เมืองไหโข่ ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลํา) ซึ่ งตั้งอยูท่ างเหนือของเกาะ
ไหหลํา เกาะไหหลํา เป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก
เกาะไต้หวัน ตั้งอยูท่ างใต้สุดของประเทศจีน จากนั้นนําคณะเดินทางไปรับประทาน
อาหารคํ่า
คํ่า
รับประทานอาหาร คํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั (เมนูพิเศษ....ลิม้ รสไก่ไหหลํา)
ทีพ่ กั
OSCAR HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีส่ อง ไหโข่ ว-เมืองโบ๋ อ่าว-ศูนย์ จัดการประชุ มผู้นําเอเชี ย-ล่องเรื อหาดหยก-เมืองซานย่าหมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อยเผ่าแม้ วหลีแม้ ว-สวนกุหลาบ (รวมรถราง)
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋ อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นําท่านเข้าชม ศูนย์
จัดการประชุ มผู้นําเอเชี ย อาคารที่ใช้ตอ้ นรับและเป็ นศูนย์จดั การประชุมผูน้ าํ เอเชีย ในปี
2002 จากนั้น นัง่ เรื อชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5
กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็ นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ าํ 3 สาย อัน
ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ ทะเล

กลางวัน
บ่ าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่ า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยูท่ างใต้สุดของ
มณฑลไห่หนาน เป็ นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของ
ประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมือง
ประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ าํ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว

ไหโข่ว
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ซึ่ งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่ าไม้ นํ้าพุร้อน สัตว์ ถํ้าหิ น เรื อกสวนไร่ นา
และขนบธรรมเนียมประเพณี นําท่านแวะชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้ อย เผ่ าหลีแม้ ว ชมการจําลองชี วติ ความเป็ นอยูข่ องชนเผ่าที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ในเกาะ
ไหหลํา ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้
ประวัติศาสตร์และความทรงจําทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยงั คงอนุรักษ์ถึงปัจุ
บันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตวั ตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การ
ขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผูห้ ญิง ท่านสามารถซื้ อ
ของฝากหรื อสิ นค้าพื้นเมืองที่ทาํ ด้วยฝี มือชาวบ้านและเลือกซื้ อขนมพื้อเมือง จากนั้นนํา
ท่านชม สวนดอกกุหลาบ แห่ งเมืองซานย่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรู ปเพื่อเก็บ
ความประทับใจ แล้วเข้าชมสิ นค้าที่ผลิตด้วยดอกกุหลาบหลักหลาย เช่น ครี มทาหน้า
นํ้าหอมกลิ่นกุหลาบ ขนมดอกกุหลาบเป็ นต้น

คํ่า
ทีพ่ กั
วันที่สาม
เช้ า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
GUOXI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ซานย่า
อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – เจ้ าแม่ กวนอิม 108 เมตร. – วัดหนานซาน-ร้ าน
สิ นค้ าพืน้ เมือง-อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง)-หาดต้ าตงไห่ - ร้ านเยื่อไผ่
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั (เมนูพเิ ศษ...ติ่มซําไหหลํา)

นําท่านเที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็ นจุด
แสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก
สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผคู ้ นพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นบั ว่าเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่ งถือว่าเป็ นสวน
พุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์ เจ้ าแม่
กวนอิม 3 พักตร์ ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็ นเจ้าแม่กวนอิมที่หนั พระพักตร์ 3 ด้าน
องค์แรกของโลก มีความสู ง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิ
มองค์น้ ีประดิษฐ์ออกมาเป็ น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และ
สันติภาพ ชาวไหหลําเชื่ อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็ จ ไหหลําก็ไม่เคยเกิด
ภัยพิบตั ิทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ ของเจ้าแม่กวนอิมที่วดั นี้ ผูค้ นต่าง
กล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่วา่ จะเรื่ องใด ก็จะสมหวังทุก
ประการ และนําท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยงิ่ ใหญ่ต้ งั อยู่
บริ เวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพ้นื ที่กว่า 40,000 ตารางเมตร
ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสู งถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วฒั นธรรมแห่งนี้ใช้
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กลางวัน
บ่ าย

งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ ตรงตามลักษณะฮวง
จุย้ ที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็ นวัดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด
ของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็ นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ ของวัดแห่งนี้
จนมีคนเปรี ยบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยนื เท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มา
สักการะ ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยนื ยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ ของวัด นัน่ เอง พร้อมทําบุญ
ไหว้พระเสริ มเมตตาบารมี ท่านสามารถร่ วมบริ จาคเงิน 30 หยวน (ไม่ได้รวมในรายการ)
เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทาํ ด้วยทองคําแท้ ประดับด้วยหยก
เพชร พลอย ที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์ มาก เป็ นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทัว่ ไป
สร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็ นอย่างมาก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
(เมนูพเิ ศษ....อาหารเจในวัดหนานซาน)
จากนั้นนําท่านแวะ เลือกซื้ อ สิ นค้ าพืน้ เมือง ของเมืองซานย่า และนําท่านเดินทางสู่
อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขั้นเพื่อนิทานที่เล่ากัน
อยูเ่ รื่ องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิ น
Totem สามารถถ่ายรู ปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคําว่า รัก ซึ่ งเป็ นตัวหนังสื อสี แดง และถือได้
ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่ งเป็ นจุดชมวิวที่สูงสุ ดของเมืองซานย่า นําท่านชม หาดต้ าตงไห่
เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน" และได้รับความนิยม
สําหรับการดํานํ้า, กีฬาชายหาด, การว่ายนํ้าและการอาบแดด และมีจตั ุรัสช้อปปิ้ งขนาด
ใหญ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า, แหล่งบันเทิง ถือว่าเป็ นหนึ่งในความนิยมมากที่สุดในเมือง
ซานย่า ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงใต้ของเมืองซานย่า เป็ นอ่าวที่มีหาดทรายขาวสะอาด
สวยงาม หลังจากนั้นนําท่านเลือกชม สิ นค้าที่ผลิตด้วย เยื่อไผ่

คํ่า
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่

 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
GUOXI HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้ านใบชา-ซานย่า-ไหโข่ ว (นั่งรถไฟความเร็วสู ง)-พิพทิ ธภัณฑ์ ไห่ หนาน-สุ สานไหลุ่ยถนนคนเดินฉีโหลว
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
(เมนูพเิ ศษ...ติ่มซําไหหลํา)
นําท่านได้ชิม ชา ที่ข้ นั ชื่อของซานย่า และหลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ ว
โดยรถฟความเร็ วสู ง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.)
กลางวัน
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเที่ยวชม พิพิทธภัณฑ์ ไห่ หนาน ภายในเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ของเกาะ มีการแสดงงานต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็ นภาพวาดที่แสดงถึ งการใช้ชีวิตใน
หมู่บา้ นช่ วงต้นของการสร้างเมืองไห่ หนานในรู ปแบบสามมิติและของโบราณที่ถูกขุด
พบจากซากเรื ออับปางของฮัวกวนเจี๋ยวที่หนึ่ ง ราชวงศ์ซ่ง (1127-1279) เรื อเดิ นสมุทร
ขนาดใหญ่ของพ่อค้าชาวจี นถู กค้นพบในปี 1996 (ปิ ดทุ กวันจันทร์ ) และนําท่านชม

ซานย่า
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คํ่า

ทีพ่ กั
วันที่ห้า
เช้ า
09.25 น.
10.35 น.

สุ สานไหลุ่ย ท่านไหรุ่ ยได้รับตําแหน่ งเป็ นนายอําเภอ สมัยราชวงศ์หมิง และมีลกั ษณะ
นิ สั ย เป็ นซื่ อ สั ต ย์ เหมื อ นดั่ง ท่ า นเปาบุ ้น จิ้ น ชาวไหหลํา จึ ง ให้ ฉ ายาว่า “เปาบุ ้น จิ้ น
ไหหลํา” มีชีวิตอยูใ่ นช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็ นคนเมืองฉงโจว ในไหหลํา กําพร้าบิดา
ตั้ง แต่ ย งั เล็ ก เป็ นคนฉลาดรั ก เรี ย น เป็ นข้า ราชการที่ มี ค วามความสุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม
เหมือนกับเปาบุน้ จิ้นที่เรารู ้ จกั กันดี และด้วยความสุ จริ ต ซื่ อตรงและต่อต้านการโกงกิ น
ของขุนนางกัง ฉิ น ทํา ให้ชีวิตราชการของไห่ ลุ่ยมี อุป สรรคมากมาย โดนพวกขุนนาง
กังฉิ นที่ ไม่พอใจ ไปเพ็ดทูลให้จกั รพรรดิ ไล่ ออกจากตําแหน่ ง แต่หลังจากนั้นก็ได้ถูก
เรี ยกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสี ยชี วิตในปี ค.ศ. 1587 เมื่อเขาตาย เตรี ยมการนํา
ศพไปฝังที่บา้ นเกิด แต่ยงั ไม่ทนั ถึง เชื อกมัดหี บมาขาดที่นี่ จึงเชื่ อกันว่าเป็ นสถานที่ที่ไห
ลุ่ยเลือกไว้ทาํ สุ สาน สุ สานนี้ ถูกทําลายไปเกื อบหมดในช่ วงการปฎิวตั ิวฒั นธรรม แต่ได้
ซ่ อมสร้ างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ 1982 ปั จจุบนั ได้ถูกอนุ รักษ์ไว้ให้เป็ นโบราณสถานสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์
 รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
(เมนูพเิ ศษ....อาหารสี่ อย่างที่ขนึ้ ชื่ อของไหหลํา—ไก่ ไหหลํา ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ ดพะโล้ เนื้อ
แกะตงซาน)
นําท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อฝากคน
ทางบ้าน
OSCAR HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ไหโข่ว

ไหโข่ ว-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว
ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ ว โดยสายการบินไห่ หนานแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ HU7939
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....................
*********************************
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี ที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี
ที่ ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิ น) เดิ นทาง หากท่ านถูกปฏิ เสธการเดิ นทางเข้าหรื อออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
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ผูใ้ หญ่พ ัก
กาหนดการเดินทาง

ห้องละ 2
ท่าน

11-15/20-24 พ.ย.60
01-05/08-12/15-19/22-26/29

17,991.16,991.-

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ม ี

พ ักก ับ

เตียงพ ักก ับ

พ ัก

ผูใ้ หญ่ 2

ผูใ้ หญ่ 2

เดีย
่ ว

ท่าน

ท่าน

เพิม
่

17,991.-

17,991.-

17,991.-

4,000.-

16,991.--

16,991.--

16,991.--

4,000-

16,991.-

16,991.-

16,991.-

4,000.-

เด็กมีเตียง
พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 1
ท่าน

พ.ย.-03 ธ.ค.60
06-10/13-17 ธ.ค.60

16,991.-

01-05/20-24/27-31 ธ.ค.60

17,991.-

17,991.-

17,991.-

17,991.-

4,000.-

29 ธ.ค.-02 ม.ค.61

19,991.-

19,991.-

19,991.-

19,991.-

4,900.-

หมายเหตุ : ราคาข้างต้นรวมค่าวีซ่ากรุป๊ ทัวร์ฟรีท่ีด่านไหหลา เอกสารที่ใช้ คือ สาเนาหน้าพาสปอร์ตที่ใช้อยู่
ปัจจุบนั หากลูกทัวร์ท่านใดมีวีซ่าจีนอยูแ่ ล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 150 หยวน /ทริป/ต่ อท่ าน เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่ ***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนํา้ ดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้ อควรทราบ : ร้ านทีร่ ะบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, เยื่อไผ่ , สิ นค้ าพืน้ เมือง, ร้ านผ้ าไหม ซึ่งจําเป็ นต้ องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะ
ชม ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
** เมื่อท่านได้ รับโปรแกรมการเดินทางที่ทางบริษัทฯ ได้ ส่งให้ ท่านแล้ว ถือว่าท่านได้ อ่านทําความเข้ าใจและยอมรับเงื่อนไขที่
ทางบริษัทฯ ระบุไว้ แล้ ว และยินยอมจ่ ายส่ วนต่ างหากท่ านไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีบ่ ริษัทฯ กําหนด**
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯเพื่อเช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชํ าระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่ าทัวร์ หลังจากมีการจ่ ายเงินมัดจํา
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4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่ าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่ากรุ๊ ปทัวร์ ฟรี ทดี่ ่ านไหหลํา
หมายเหตุ : อัตราดังกล่าว สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
(ยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปฟรี ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารสําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สาํ เนาหน้าพาสปอร์ ตปั จจุบนั )
หรื อ หากต้องการยืน่ วีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท ถ้าเป็ นพาสต่างชาติหรื อพาสต่างด้าว ต้องยืน่
วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสํ าหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
9. อัตรานี้สาํ หรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น
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อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้าหนักเกินจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริป

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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**กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ จะยื่นวีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริ การเพิ่มเติมดังนี้
-ยืน่ ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยืน่ ด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น ยิม้ ห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ท้ งั สองข้างชัดเจน
และห้ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่น เสื้ อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่น
สายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสําเนาสู ติบตั ร และสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ที่
http://www.consular.go.th/
- กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน (กรณี ที่ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว กรุ ณาแจ้งด้วยว่าท่านทําธุ รกิจ
อะไร) ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุก
วัน)
9.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC
กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2
อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
-กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง)ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้อง
ไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณี ที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น ยิม้ ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู
ทั้งสอง ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่น เสื้ อยืดสี ขาว ชุดนักศึกษา หรื อชุดข้าราชการ
ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)

รหัสทัวร์ : THG12-HU-CN-11NOV-29DEC17
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
• ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

รหัสทัวร์ : THG12-HU-CN-11NOV-29DEC17
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
.......................... โทรศัพท์ ............................. มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์บ้าน............................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ คข้ อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................
ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)

