วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เที่ยง เย็น

โรงแรม
PING HUA YUE JIA HOTEL

1

กรุงเทพฯ-คุนหมิง (MU742 : 15.55-19.35)

X

✈



2

คุนหมิง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง-ลีเ่ จียง-เมือง
โบรำณลีเ่ จียง-สระน้ำมังกรดำ







3

ภูเขำหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ ำใหญ่ )
โชว์จำงอวีโ้ หมว-อุทยำนน้ำหยก-จงเตีย้ น
โค้งแรกแม่น้ำแยงซี



TIAN RUI SUNSHINE
 HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว



GUAN JING TIAN TANG
 HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

4

วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง-เมืองเต๋ อชิง-ภูเขำหิมะไป๋
หมำง-วัดเฟยไหล





หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
LONG YAO XIANG HOTEL

หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

5

ภูเขำหิมะเหมยหลี-่ ธำรน้ำแข็งหมิงหย่ง
จงเตีย้ น-คุนหมิง (MU5936 : 21.20-22.25)





PING HUA YUE JIA
 HOTEL
หรือเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

6

คุนหมิง-กรุงเทพฯ
(MU741:13.25-14.55 )





X

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 240 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤศจิกำยน – ธันวำคม 2562
วันแรก
13.00 น.
15.55 น.
19.25 น.
ค่ำ
วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง
บ่ ำย

กรุงเทพฯ – คุนหมิง
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9 บริ เวณ ISLAND-U โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
ทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหินฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 742
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ภตั ตาคาร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ PING HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
คุนหมิง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง-ลีเ่ จียง-เมืองโบรำณลีเ่ จียง-สระน้ำมังกรดำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟคุนหมิง เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสู ง มุ่งหน้าสู่ ลี่เจียง (ใช้ เวลำเดินทำง
ประมำณ 3 ชั่วโมง) เป็ นเมืองซึ่งตั้งอยูใ่ นหุบเขาที่มีทศั นียภาพงดงาม เป็ นถิ่นที่อยูข่ องชาวหน่าซี
(ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพื่อควำมรวดเร็ วในกำรขึ้น - ลงรถไฟ
กระเป๋ ำเดินทำง และสั มภำระของแต่ ละท่ ำนจ ำเป็ นต้ องลำกด้ วยตนเอง จึงควรเลือกใช้ กระเป๋ ำ
เดินทำงแบบคันชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม เมืองโบรำณลี่เจียง ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุยอ้ นหลังไปถึงราชวงศ์หยวน
กว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ น “ เมืองมรดกโลก ”

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่ และน้ าในบึงที่ใส
สะอาดมากจนสามารถสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารเมนูพเิ ศษ...สุ กปี้ ลาแซลมอน
 พักที่ LONG YAO XIANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่สำม

ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ ำใหญ่ ) – IMPRESSION LIJIANG (โชว์จำงอวีโ้ หมว)
อุทยำนน้ำหยก-จงเตีย้ น-โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะมังกรหยก ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองเก่าลี่เจียง เป็ นภูเขา
สู งที่ต้ งั ตระหง่าน ซึ่ งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี จากนั้นนาท่าน โดยสำรกระเช้ ำไฟฟ้ ำ (กระเช้ ำ
ใหญ่ ) ขึ้นสู่ บริ เวณจุดชมวิว บนเขำหิมะมังกรหยก ที่ความสู งระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัส
ความหนาวเย็นและยิง่ ใหญ่ของภูเขาแห่งนี้

เช้ ำ

จากนั้นนาท่านชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชื่อก้องโลก จำงอวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขา
หิมะมังกรหยกเป็ นฉากหลังและบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง ใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต

***โปรดทรำบ !! โชว์ IMPRESSION LIJIANG หำกมีกำรปิ ดกำรแสดงในวันนั้นๆ

หรื อ ปิ ดกำรแสดงในช่ วงฤดู ห นำว ไม่ ว่ ำ จะด้ ว ยกรณี ใ ดๆท ำให้ เ ข้ ำ ชมไม่ ไ ด้ ผู้ จั ด
รั บผิดชอบเพียงจั ดโชว์ พื้นเมือง LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทนให้
เท่ ำนั้น โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำและไม่ มีกำรคืนค่ำใช้ จ่ำยใดๆทั้งสิ้น***

เที่ยง
บ่ ำย

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนน้ำหยก ซึ่ งมีตาน้ าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็ นน้ าที่ซึมมาจากการละลาย
ของน้ า แข็ง บนภู เ ขาหิ ม ะมัง กรหยก เป็ นสถานที่ แสดงวัฒ นธรรมของชนเผ่า นาซี ก ลมกลื น กับ
ธรรมชาติ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “ แชงกรีล่ำ ” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งอยูท่ าง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมณฑลยูนนานซึ่ งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง
และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่ งควำมฝัน ” ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เกิดจากแม่น้ าแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่ และทิเบต ซึ่งเป็ นที่
ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียง เหนือจนเกิด
เป็ น “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ” ขึ้น

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ TIAN RUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่สี่

วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง-เมืองเต๋อชิง-ภูเขำหิมะไป๋ หมำง-วัดเฟยไหล

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300
ปี มี พระลามะจาพรรษาอยู่กว่า 700 รู ป สร้ างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มี โบราณวัตถุมากมาย
รวมทั้งรู ปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด

เที่ยง
บ่ ำย

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ เมือง เต๋ อซิง หรือ ตี๋ชิง(ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) เป็ นอาเภอที่ต้ งั อยู่
เหนือสุ ดของภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเอง
ทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ าล่านช่างเจียงที่เชี่ยว
กราก ขนานกันเป็ นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็ นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลกั ษณะพิเศษ
ภูเขาหิ มะ ธารน้ าแข็ง และเต็มไปด้วยป่ าดงที่หนาทึบ เนื่ องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ อากาศ
สดชื่น เมืองเต๋ อชิงได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็ นที่นิยมชมชอบของผูค้ นที่
เสาะแสวงหาธรรมชาติ ในแต่ล ะปี จะมีหิมะตกเฉลี่ยที่ 56 วัน โดยบางปี ที่ตกมาก จะมีหิมะตกมาก
ถึง 101 วัน และบางปี ที่หิมะตกในปริ มาณมาก จานวนวันที่มีหิมะทับถมจะมากถึง 84 วันต่อปี ทา
ให้เต๋ อชิงเป็ น "เมืองหิ มะบนที่ราบสูง" สมดังชื่อถ้าหิ มะตกหนักเพียงตกแค่คืนเดียวหิ มะก็สามารถ
ปกคลุมสิ่ งปลูกสร้างสู งๆต่าๆในตัวเมือง และพื้นที่แอ่งกระทะระหว่างภูเขา วาดตามองไป จะเห็น
เป็ นโลกสี เงินขาวโพลนสุดสายตา นาท่านลัดเลาะวิง่ ผ่านทิวเขาขนาดมหึ มา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่
มโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือ "ยอดเขำหิมะไป๋
หมำง" ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ าทะเล ปานกลางที่ 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตดั ผ่านเทือกเขาหิ มะ ผ่าน
ป่ าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิ มะ นับเป็ นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรี ยกเส้นทางนี้ ว่า "ถนนไต่
ขอบฟ้ า" เป็ นแหล่งกาเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสี ทอง และ
แพนด้าเล็ก นาท่านเดินทางจนกระทัง่ ถึง เมืองเต๋ อชิง เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ในหุ บเขามีความสูงถึง 4,000
เมตร มีพ้นื ที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็ นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต
ที่นี่คือเขตภูเขาหิ มาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ชายคาโลก ที่นี่มียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) ซึ่งมี

ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางที่ 6,740 เมตร ถือเป็ นยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน และเป็ นยอด
เขาศักดิ์ สิ ทธิ์ ของชาวทิ เบต จากทัว่ สารทิ ศต้องเดิ นทางมาจาริ กแสวงบุญกันทุกปี เมื องเต๋ อชิ งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิ มะเหมยลี่และไป๋ หมาง เป็ นเมืองที่เจริ ญแห่งสุ ดท้ายก่อนพ้นเขต
ยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็ นเมืองที่อยู่เหนือสุ ดของยูนนาน ถึงประตูเมืองเต๋ อชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู่
2 องค์ และเก๋ งจีนซึ่งเป็ นจุดให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมภาพพาโนราม่าของ ภูเขาหิ มะเหมยหลี่ ที่ปรากฏ
อยูเ่ บื้องหน้า ส่ วนเบื้องล่างคือธารน้ าแข็งหมิงหย่ง

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋ อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็ นวัดทิเบตที่
สาคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็ นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิ มะอันศักดิ์สิทธิ์ที่
อยู่เบื้องหน้า เป็ นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปี แล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเข้า
มายังทิเบตในช่วงแรก เป็ นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จาพรรษาอยู่ที่วดั โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็ นเตาเผา
ดอกไม้ เพื่อเป็ นการสักการะต่อสิ่ งศักด์สิทธิ์ และที่วดั แห่ งนี้ ยงั สามารถมองเห็นภูเขาหิ มะเหมยหลี่
ได้อีกด้วย

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ GUAN JING TIAN TANG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****

วันที่ห้ำ

ภูเขำหิมะเหมยหลี-่ ธำรน้ำแข็งหมิงหย่ง-จงเตีย้ น-คุนหมิง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะเหมยหลี่ ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิ มาลัยที่ทอดตัวลงมาจาก
หลังคาโลก ทิเบตเป็ นแนวเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้ (เทือกเขาด้านทิศเหนือ คือ
“เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จื่อเสวี่ยซาน” และด้านทิศใต้ คือ “ปี้ หลัวเสวี่ยซาน”) เหมย
หลี่เป็ นยอดเขาสู งสุ ดอันดับหนึ่ งของมณฑลยูนนาน มีความสู งถึง 6,740 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล
ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกของเมื องเต๋ อชิ ง ห่ างจากตัวเมื องเต๋ อชิ งประมาณ 20 กิ โลเมตร เหมยหลี่ มี
ทั้งหมด 13 ยอด เรี ยกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิ มาลัย
โดยมี “คาวากาโป” เป็ นยอดเขาที่สาคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็ นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์
ของชาวทิเบตที่จะต้องมากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาแห่ งนี้ อย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง
ในชีวิต

จากนั้นนาท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา ถึง หมู่บ้ำนหมิงหย่ ง เป็ นหมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าที่
ละลายมาจากธารน้ าแข็ง ปั จจุบนั หมู่บา้ นได้กลายเป็ นเขตทัศนี ยภาพที่ มีชื่อเสี ยงและได้รับ ความ
นิ ย มจากนัก ท่ องเที่ ย วเป็ นอย่างมากในปั จจุ บัน ส าหรั บการท่องเที่ ย วในเขตรอบๆหมู่ บ ้า นนั้น
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องไม่พลาดไปชมความยิง่ ใหญ่ของ “ธำรน้ำแข็งหมิงหย่ ง” ให้ท่านได้ชม
และถ่ายรู ปความประทับใจด้านล่างของธารน้ าแข็ง

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

ค่ำ
21.20 น.
22.25 น.

วันที่หก
เช้ ำ
เที่ยง
13.25 น.
14.55 น.

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่ำ ” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่ งเป็ น
เมืองที่อยู่ติดกับ ทิเบต ลักษณะของเมืองแห่ งนี้ จะเป็ นในลักษณะภูเขาที่ราบสู งที่สวยงาม จนได้ชื่อ
ว่า “แชงกรี ล่า” โดยชื่อแชงกรี ล่านั้นมาจากภาษาธิ เบต หมายถึง หนทางนาไปสู่ดวงตะวันและดวง
จันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรื อแดนสวรรค์บน
โลก
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินจงเตีย้ น
เหินฟ้ าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5936
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติฉำงสุ่ ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล
ยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่ งฤดูใบไม้ ผลิ” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ที่พกั
 พักที่ PING HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว****
คุนหมิง-กรุงเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
อิสระให้ ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน บริกำรอำหำรชุด MAC DONALD หรือ KFC ท่ ำนละ 1 ชุด
บินลัดฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU741
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........   
********ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร********
    ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 9 ท่ำนขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม เต๋ อชิง...ข้ำวเหนียวสั งขยำ
ภูเขำหิมะเหมยหลี่ แชงกรีล่ำ ลีเ่ จียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง
วันที่ 14-19 พฤศจิกำยน 2562
**เพิม่ พีเรียด**
วันที่ 21-26 พฤศจิกำยน 2562
**เพิม่ พีเรียด**
วันที่ 3-8 ธันวำคม 2562
**เพิม่ พีเรียด**
วันที่ 14-19 ธันวำคม 2562
**เพิม่ พีเรียด**

เด็กอำยุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ ำน พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตั๋ว

28,999 บำท

28,999 บำท 4,500 บำท 23,999 บำท

28,999 บำท

28,999 บำท 4,500 บำท 23,999 บำท

28,999 บำท

28,999 บำท 4,500 บำท 23,999 บำท

28,999 บำท

28,999 บำท 4,500 บำท 23,999 บำท

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นเี้ ช็คภำษีน้ำมัน ณ วันที่ 15 ต.ค. 62 เป็ นเงิน 5,600 บำท
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,650 บำท (ผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทำกำร ชำระค่ ำส่ วนต่ ำงเพิ่ม 1,125 บำท (ชำระพร้ อมค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. น้ำหนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 7
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ย่อม
อยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพือ่ ให้ คลอบคลุมในเรื่องของสุ ขภำพ ท่ ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท ขึน้ อยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง

กำรประกันไม่ ค้ มุ ครอง
กรณีที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ ร ายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!!
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ำใช้ จ่ำยอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 240 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์เท่านั้น
5. ค่ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้อมส่ ง
สำเนำหนังสือเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,125 บาท (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ำบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสีขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น

รู ปต้องเห็นคิ้ว และใบหูท้ งั 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิ ดหน้า
รู ปต้องอัดด้วยกระดาษสี โกดัก หรื อฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรี ยมหนังสื อรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรือ แม่
1. สาเนาสูติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสูติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงที่ชื่อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทาการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทำควำมเข้ ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้ ! เพือ่ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้วน และตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME...........................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่งงำน
 หม้ำย
 หย่ำ
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ที่ถกู ต้องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

กรณีปัจจุบันท่ ำน เกษียณแล้ ว ต้องกรอกที่อยู่สถำนที่ทำงำนล่ ำสุ ดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ที่ถกู ต้องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี ........................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี .................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์

สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ ำนที่สมรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรือ ภรรยำ เท่ ำนั้น!!
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มำรดำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ
** ถ้ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ ของตัว
ท่ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด

