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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ดอนเมือง-เทียนสิน (XW880 : 11.20-17.00)
น่ังรถไฟควำมเร็วสูงปักกิ่ง 

X X  
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 จัตุรัสเทียนอันเหมนิ-พระรำชวังกู้กง 
ร้านไข่มุก-ร้านนวดเท้า-กำยกรรมปักกิ่ง 

   
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
ร้านบัวหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน
ร้านหยก-ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและสนำม
กีฬำว่ำยน ำ้-ถนนหวังฟูจ่ิง 

   
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 

หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลำดรัสเซีย 
ร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน 
ชิงช้ำสวรรค์ TIAN JIN EYE-วิวแม่น ้ำไหเหอ 

   
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
วัดเจ้ำแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบรำณ 
ถนนสไตล์อิตำล-ีเทียนสิน-ดอนเมือง  
(XW879 : 18.15-22.00)  

  X  

รำคำทวัร์ข้ำงต้น ยงัไม่รวม 

 ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ  ท่ำนละ 1,300 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ทั้งนีใ้นส่วนค่ำทปิ

หัวหน้ำทวัร์ ขึน้อยู่กบัควำมพงึพอใจของท่ำน (เดก็เกบ็เท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 1,000 บำท 

 





โค้ดทวัร์ SS-190                                  2

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนพฤศจกิำยน 2560 – มนีำคม 2561 
วันแรก  สนำมบินดอนเมือง-เทียนสิน-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ปักกิ่ง 

08.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบิน NOK SCOOT 
เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

11.20 น. เหิรฟ้าสู่  เทียนสิน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW880 (ไม่รวมค่ำอำหำรบนเคร่ืองบิน) 
17.00 น. เดินทางถึง สนำมบินเทียนสิน เมืองเอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนรวมทั้งปักก่ิง เซ่ียงไฮ ้ฉงช่ิง ตั้งอยู่ทิศ

ตะวนัตก ห่างออกไปจากปักก่ิงประมาณ 160 ก.ม.  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่าน
เปล่ียนบรรยากาศ น่ังรถไฟควำมเร็วสูง ที่เปิดบริการหลายเส้นทางทัว่ประเทศจีนสู่ ปักกิ่ง เป็น
เสน้ทางรถไฟที่มีความยาว 120 กิโลเมตร ใชเ้วลาวิง่ 33 นาที ซ่ึงวิง่ดว้ยความเร็ว 330-350 กิโลเมตร/
ชัว่โมง เร่ิมใชใ้นปี 2008 

 ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
 พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่สอง            จัตุรัสเทียนอันเหมนิ-พระรำชวังกู้กง-ร้านใบชา-ร้านนวดเท้า-กำยกรรมปักกิ่ง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านสู่  จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุัรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้
นับหม่ืนคน ชมอนุเสาวรียว์ีรชน ให้ท่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก  จากนั้นน าท่านผ่านประตูเขา้สู่ 
พระรำชวังกู้กง ซ่ึงในอดีตเคยเป็นที่ประทบัของจกัรพรรด์ิในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง รวม 24 
รัชกาล ภายในประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ ถึง 9,999 หอ้ง บนเน้ือที่กวา่ 720,000 ตารางเมตร   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิม้รสอำหำรพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 
บ่ำย น าท่านแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชาอวู่หลงของปักก่ิง และชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ  จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำน

นวดเท้ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ำ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้
การไหลเวยีนของโลหิตดว้ยวธีิธรรมชาติ 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านชม กำยกรรมปักกิ่ง โชวค์วามสามารถหลายๆ ดา้น เช่น โชวห์มุนจาน, โชวค์วงของ เป็นตน้  
 พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่สำม            ร้านบัวหิมะ-ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน-ร้านหยก--ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนกและ 
   สนำมกีฬำว่ำยน ำ้-ถนนหวังฟูจ่ิง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านแวะ ร้ำนยำบัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น ้ า

ร้อนลวก เป็นต้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองจีนด่ำนจวีหยงกวน  หน่ึงในเจ็ดส่ิง
มหศัจรรยข์องโลก ซ่ึงสร้างในสมยัจกัรพรรด์ิจ๋ินซี  มีความยาว 10,000 ล้ี หรือ 6,788 กิโลเมตร ใช้
แรงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 10 ปี 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิม้รสอำหำรพิเศษ...สุกี+้น ้ำจิม้ไทยรสเด็ด 
บ่ำย         น าท่าน ผ่ำนชมสนำมกีฬำรังนก  ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาช่ือดงัของโลก มีลกัษณะ

ภายนอกคลา้ยกบั "รังนก" ซ่ึงภายในยงัมี สระว่ำยน ้ำแห่งชำติ โดยมีรูปลักษณ์เหนือจินตนาการ
คลา้ย " ก้อนน ้ำส่ีเหลี่ยมขนำดใหญ่ " ซ่ึง PTW and Ove Arup  ออกแบบโดยใชว้สัดุเทฟลอนท า
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เป็นโครงร่าง เน้นใช้พลงังานแสงอาทิตย ์  น าท่านชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า   

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
น าท่านเดินทางสู่ ถนนหวังฟูจ่ิง เป็นศูนยก์ลางส าหรับการชอ้ปป้ิงที่คึกคกัมากที่สุดของเมืองหลวง
ปักก่ิง เชิญท่านอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั   
 พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่ส่ี             พระรำชวังฤดูร้อน-ร้านใบชา-ตลำดรัสเซีย-ร้านผ้าไหม-ร้านผีชิว-ปักกิ่ง-เทียนสิน 
    ชิงช้ำสวรรค์ TIAN JIN EYE 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “อวี้เหอหยวน” ซ่ึงเป็นพระราชวงัที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรด
ปรานมาก  ทั้งยงัเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางดว้ย   ท่านจะไดช้มความงามของทะเลสาบ
คุนหมิง ทะเลสาบยกัษท์ี่ขดุดว้ยแรงงานคน จากนั้นน าท่านแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชาอวู่หลงของปักก่ิง 
และชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร   
บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ ตลำดรัสเซีย  เพื่อเลือกซ้ือสินคา้ขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผา้ไหม ถุงเทา้ รองเทา้ 

นาฬิกา เป็นตน้ น าท่านแวะ  ร้ำนผ้ำไหม  ที่ขึ้นช่ือของประเทศของจีน  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ที่
ท  าจากผา้ไหม เช่น ผา้ห่ม เส้ือผา้ รองเทา้ เป็นตน้ น าท่านแวะ  ร้ำนผีชิว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชค
ลาภเงินทองของจีน น าท่านเดินทางสู่ เทียนสิน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)   เป็นเมือง
เอกเทศ 1 ใน 4 ของจีนที่ควบกบัปักก่ิง, เซ่ียงไฮ ้, ฉงช่ิง ที่ขึ้นกบัรัฐบาลกลางโดยตรง มีต  าแหน่ง
เท่ากบัมณฑล  จากนั้นน าท่านขึ้น ชิงช้ำสวรรค์ TIAN JIN EYE ชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่ที่สร้างไว้
บนสะพาน Yongle ซ่ึงทอดขา้มแม่น ้ าส าคญัของเมือง โดยมีความสูงประมาณ 120 เมตร และมี
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง  110 เมตรถูกสร้างขึ้นในปี 2008 ที่ผา่นมาน้ีเอง ในตัวเทียนจินอำยน้ันจะมีกระเช้ำ
อยู่จ ำนวน 48 ห้อง (capsules) แต่ละห้องสำมำรถบรรจุคนได้ 8 คน ซ่ึงหากท่านไดข้ึ้นมาชมวิว ณ 
กระเชา้เทียนจินอายแล้วก็สามารถมองเห็นทิศทางของแม่น ้ าสามสายน้ีไดเ้ต็มตาแบบจุใจไปเลย
รอบละ 30 นำที ท่านจะได้ความรู้สึกเหมือนได้เที่ยวทางฝ่ังยุโรป เน่ืองจากเมืองเทียนจินมี
สถาปัตยกรรมแบบยโุรปตะวนัตก จ านวนมาก โดยเฉพาะในช่วงยามค ่าคืน  วิวช่วงกลางคืนจะ
สวยงามมากเลยทีเดียว 

ค ำ่   รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  
 พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันที่ห้ำ       วัดเจ้ำแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบรำณ-ถนนสไตล์อิตำลี-เทียนสิน-สนำมบินดอนเมือง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้ำแม่ทับทิม เป็น 1 ใน 3 วดัเจา้แม่ทบัทิมที่มีประชาชนนิยมไปกราบไหวม้าก

ที่สุดในโลก น าท่านนมสัการเจา้แม่ทบัทิมที่มีความสูง 2.7 เมตร คนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่นิยมมาขอลูก
กบัเจา้แม่ทบัทิมองคน้ี์  น าท่านเที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบรำณ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดงัของ
เมืองเทียนสิน ตั้งอยูใ่นเขตหนานไค ตึกรอบๆทั้งหมดเป็นแบบโบราณทั้งนั้น   

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านชม ถนนสไตล์อิตำลี อยูท่างทิศเหนือของเมืองเทียนสิน เป็นถนนที่ตกแต่งเป็นสไตลอิ์ตาลีอยู่

กวา่200หลงั ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัการถ่ายรูป จากนั้น  
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18.15 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW879(ไม่รวมค่ำอำหำรบนเคร่ืองบิน) 
22.00 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     
 

ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป ***) 
 

หมำยเหตุ  : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำ
พืน้เมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคอื ร้ำนนวดเท้ำ, ร้ำนไข่มุก, ร้ำนใบชำ, ร้ำนหยก, ร้ำนบัวหิมะ 
ร้ำนผีชิว, ร้ำนผ้ำไหม ซ่ึงจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทัวร์  จึงเรียน
ให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชมซ่ึงจะใช้เวลำร้ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคบัใด  ๆทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดทีต้่องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่
เจ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 

 
*ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำง

บริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 

TIANJIN BEIJING อ๊ำ อ ิยำ อ ิยำ 5 วนั 4 คืน 
 (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำนั้น) 

ก ำหนดกำรเดินทำง รำคำผู้ใหญ่  รำคำ เด็กอำย ุ
ต ่ำกว่ำ 18 ปี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม  

วนัที่ 10-14 พฤศจิกำยน 2560 16,900 บำท 19,900 บำท 4,500  บำท 

วนัที่ 22-26 ธันวำคม 2560 17,900 บำท 20,900 บำท 4,500  บำท 

วนัที่ 29 ธันวำคม 2560 – 02 มกรำคม 2561 
วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 – 04 มกรำคม 2561 
(วนัขึน้ปีใหม่) 

19,900 บำท 22,900 บำท 4,500  บำท 

วนัที่ 26-30 มกรำคม 2561 17,900 บำท 20,900 บำท 4,500  บำท 

วนัที่ 16-20 กมุภำพนัธ์ 2561 (วนัตรุษจีน) 19,900 บำท 22,900 บำท 4,500  บำท 

วนัที่ 09-13 มีนำคม 2561 17,900 บำท 20,900 บำท 4,500  บำท 

รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ :    รำคำทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซ่ึงรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึน้ ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษีน ้ำมันขึ้นในอนำคต ซ่ึงทำงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่ำภำษีน ้ำมันเพิ่มตำมควำมเป็นจริง 

                         บริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ ามนั
เพิม่เติมจากราคาที่ก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามที่ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
3. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
4. น ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
5. ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุง
กวา่ 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรรม
ธรรม ์ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ  านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1,000 บำท  (ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป) 
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หมำยเหตุ :  

 กรณทีี่ไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำกรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำน้ัน  จ ำนวน 2 รุป และ
เอกสำรที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    
700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิ่ม  1,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
5. ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่ำนละ 1,300 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึ้นอยู่กับ 
    ควำมพึงพอใจของท่ำน (เด็กเก็บเท่ำผู้ใหญ่)*** 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่ำน/ทริป 
7.ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 %  ในกรณทีี่ลูกค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำน้ัน และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออก
ใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่ำน้ัน 
เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน 
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5. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิกและคนืค่ำทัวร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พักโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคนืเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำต๋ัวเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเที่ยวบินน้ันๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ  านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
12. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีี่ท่ำนมีควำมประสงค์จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
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2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน ยิม้ห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เเว่นตำเเฟช่ัน เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทสำมำรถขอวซ่ีำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั        ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติที่ท ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำน้ัน หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง  
1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
2. ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 
3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
5. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่รับท ำวซ่ีำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี ้
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 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่ายที่มีววิดา้นหลงั ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท  าวซ่ีา 
 น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวยีลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรยื่นวซ่ีำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ** 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มกำรขอวซ่ีำเข้ำจนี กรุณำกรอกข้อมูลดงัต่อไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำระบุรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
..................รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้ำน................................มือถือ......................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน............................................................................................................................................ 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.......................เดือน.....................ปี........................ 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
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ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่................. เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที่.................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ 
**กรุณำระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพื่อใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 
 
 
 
 

ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถำมผ่ำนไลน์ >>  คลิก๊  

ทวัร์จีน มกรำคม  ทวัร์จีน กุมภำพันธ์  

ทวัร์จีน มีนาคม  ทวัร์จีน เมษำยน  

ทวัร์จีน พฤษภำคม  ทวัร์จีน มถุินำยน  

ทวัร์จีน กรกฎำคม  ทวัร์จีน สิงหำคม  

ทวัร์จีน กนัยำยน  ทวัร์จีน ตุลำคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกำยน  ทวัร์จีน ธันวำคม  


 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

