รห ัสโปรแกรม : 17030

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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เทีย่ วบิน
8L 826
8L 825

เส้นทาง
BKK – LJG
LJG - BKK

นา้ หนักกระเป๋า
20 KG
20 KG

เวลา
13.15 – 16.30
10.00 – 11.25

วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ

เทีย่ ง เย็น

1

กรุ งเทพฯ-ลีเ่ จียง (8L826 : 13.15-16.30) - ต้ ำหลี่

X

✈



2

ต้ ำหลี-่ เมืองโบรำณต้ ำหลี่-ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ จงเตีย้ น-โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี - ช่ องแคบเสื อ
กระโจน - เมืองโบรำณจงเตีย้ น







GRACE HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

3

วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง - ลีเ่ จียง-เมืองโบรำณซู่ เหอ
- สระมังกรดำ







FENG HUANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว







FENG HUANG HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว



✈

X

-

4
5

ภูเขำหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้ ำใหญ่ )
โชว์จำงอวีโ้ หมว(ไม่ รวมในค่ ำทัวร์ ) - หุบเขำ
พระจันทร์ สีนำ้ เงิน-อุทยำนน้ำหยก - เมือง
โบรำณลีเ่ จียง
ลีเ่ จียง-กรุ งเทพฯ
(8L825 : 10.00-11.25)

โรงแรม
REGENT HOTEL
หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ และคนขับรถ จำนวน 1700บำท/คน ตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนกุมภำพันธ์ - มิถุนำยน 2020
วันแรก
10.00 น.

กรุ งเทพฯ – ลีเ่ จียง – ต้ ำหลี่ (8L826 : 13.15-16.30)
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
โดยสายการบิน LUCKY AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

13.15 น.
16.30 น.
ค่ำ

เหิ รฟ้าสู่ เมืองลีเ่ จียง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L826 
เดินทางถึง สนำมบินนำนำชำติลเี่ จียง
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองต้ ำหลี่ (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.40ชั่วโมง)
 พักที่ REGENT HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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วันทีส่ อง

ต้ ำหลี่ – เมืองโบรำณต้ ำหลี่ - ผ่ำนชมเจดีย์สำมองค์ - จงเตีย้ น - โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี ช่ องแคบเสื อกระโจน เมืองโบรำณจงเตีย้ น
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
 เมืองต้ ำหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบ
เอ๋ อไห่กบั ภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร
นาท่านชม เมื องโบรำณแห่ งต้ ำหลี่ สัมผัส บรรยากาศอันสงบเงี ยบของ เมื องไท่ เหอ อันเป็ นนคร
หลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า
 นาท่าน ผ่ ำนชมเจดีย์สำมองค์ อันเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยูร่ ิ มทะเลสาบเอ๋ อไห่
ประกอบด้วยเจดียส์ ี ขาวสวยงาม 3 องค์
เทีย่ ง
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
 บ่ ำย นาท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตีย้ น “ แชงกรี ล่ำ ” (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 4 ชั่ วโมง) ซึ่ งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อของมณฑลยูนนานซึ่ ง มี พ รมแดนติ ดกับ อาณาเขตหนาซี ของเมื องลี่ เจี ย ง และ
อาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่ งควำมฝัน ”
 ระหว่างทางท่านจะได้ชม โค้ งแรกแม่ น้ำแยงซี เกิดจากแม่น้ าแยงซี ที่ไหลลงมาจากชิ งไห่ และทิเบต ซึ่ ง
เป็ นที่ราบสู งไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จนเกิดเป็ น
“ โค้ งแรกแม่ นำ้ แยงซี ” ขึ้น
 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ช่ องแคบเสื อกระโจน (Tiger Leaping Gorge) หุ บเขาเสื อกระโจนตั้งอยูบ่ ริ เวณ
จุดผ่านของแม่น้ าทั้งสามทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยง
ใต้ของมณฑล ยูนาน หุ บเขาเสื อกระโจนเป็ นหุ บ
เขาที่ ลึกและมี ความหวาดเสี ยวที่สุดแห่ งหนึ่ งของ
โลก เกิ ดจากการซัดเซาะของแม่น้ า จินซาเจียง ทา
ให้เกิดเป็ นช่องแคบที่มีความยาว 16 กิโลเมตร และ
มีค วามสู ง 3,000 กว่า เมตร หุ บ เขาเสื อกระโจน
แบ่งเป็ นสามช่วง ได้แก่ ช่วงบน ช่วงกลาง และช่วง
ล่ า ง หน้าผาสองข้า งแม่ น้ ามี ค วามชันเป็ นแนวดิ่ ง
ช่วงที่กว้างที่สุดของแม่น้ ามีความกว้าง 60-80 เมตร
ส่ วนช่วงที่แคบที่สุดมีดวามกว้างเพียง 30 เมตร ซึ่ ง
เล่ากันว่าเป็ นความกว้างที่เสื อสามารถกระโดดข้ามได้ จนเป็ นที่มาของคาว่าหุ บเขาเสื อกระโจน
 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบรำณจงเตีย้ น เป็ นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณ
ทิเบตซึ่ งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสิ นค้าที่ระลึกมากมาย
ค่ำ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ GRACE HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
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วันทีส่ ำม
วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง-ลีเ่ จียง – เมืองโบรำณซู่ เหอ - สระมังกรดำ
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
 นาท่านเดินทางสู่ วัดลำมะซงจ้ ำนหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็ นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระ
ลามะจาพรรษาอยูก่ ว่า 700 รู ป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรู ปปั้ นทอง
สัมฤทธิ์ ที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุด จากนั้นเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง ใช้ เวลำเดินทำงโดยประมำณ 2.30 ชม.

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
 จากนั้นนาท่านชม เมืองโบรำณซู่ เหอ "เมืองเก่าซู่เหอ" (Shuhe ancient town) อีกหนึ่งจุดหมาย
ปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็ นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง
ปั จจุบนั เมืองเก่าแห่งนี้ได้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนNaxi และถูกเลือกให้เป็ นหนึ่งที่ในเมืองเก่าที่มี
ความสาคัญซึ งได้รับการทานุ บารุ งรักษาได้อย่างสมบูรณ์ สมัยก่อนเป็ นสถานีสาคัญของเส้นทางชา
ม้ายูนนานหรื อว่าเส้นทางสายไหมใต้ เคยเป็ นตลาดขายส่ งของเครื่ องหนัง และอื่นๆนอกจากนี้แล้ว
เมืองเก่าซู่เหอ ยังว่าถือเป็ นส่ วนหนึ่งของเมืองเก่าลี่เจียง ซึ่ งมีขนาดเล็กกว่าลี่เจียง แต่มีความเป็ น
ธรรมชาติมากกว่าลี่เจียงมากมายนัก
 สระมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรื อเฮยหลงถัน อยูใ่ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่
เรี ยกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองลี่
เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศ
เหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก
ยกให้เป็ นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ า
มังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู)
จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ าที่ใสราว
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กับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรมต่างๆ ที่
ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮัน่ , ทิเบตและน่าซี ไว้ดว้ ยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา
ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รู ปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียปิ ต์ เป็ นต้น สระนำ้ มังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่ องเล่าขานต่อต่อ
กันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดาปรากฏกายใต้น้ าบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ าบ้าง บรรยากาศภายใน
สวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกได้
อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจากบริ เวณ สระมังกรดาเป็ นหนึ่งใน
ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ FENG HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว
วันทีส่ ี่
ภูเขำหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ ำใหญ่ ) – OPTIONAL: IMPRESSION LIJIANG
(โชว์จำงอวีโ้ หมว) อุทยำนน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์ สีน้าเงิน – เมืองโบราณลี่เจียง
เช้ ำ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
 นาทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขำหิมะมังกรหยก ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองเก่าลี่เจียง เป็ นภูเขาสู ง
ที่ต้ งั ตระหง่าน ซึ่ งมีหิมะปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี จากนั้นนาท่าน โดยสำรกระเช้ ำไฟฟ้ ำ (กระเช้ ำใหญ่ ) ขึ้นสู่
บริ เวณจุดชมวิว บนเขำหิมะมังกรหยก ที่ความสู งระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและ
ยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่ งนี้ เอออผ– OPTIONAL ท่ ำนสำมำรถชม IMPRESSION LIJIANG ผูก้ ากับชื่ อ
ก้องโลก จำง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการ
แสดง ใช้นกั แสดงกว่า 600 ชี วิต หากสนใจ โปรดแจ้งแก่มคั คุเทศน์ทอ้ งถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่าน
หากท่านไม่สนใจชมโชว์ อิสระถ่ายรู ปตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
 นาท่ า นเดิ นทางสู่ หุ บ เขำพระจั น ทร์ สี น้ ำ เงิ น แห่ ง เมื อ งแชงกรี ล่ า มี ค วามสู ง กว่า 4,500 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรี ยงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร นาท่านโดยสาร กระเช้ ำ ซึ่ ง
แบ่งเป็ น 2 ช่ วง จุ ดแรกคือ ศู นย์ ท่องเที่ยว หุบเขำพระจันทร์ สีน้ำเงิน และเปลี่ ยนกระเช้าต่อไปยัง จุ ด
บนสุ ดของ หุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าเงิน เป็ นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิ มะที่ปกคลุ ม
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ค่ำ

ยอดเขาอย่างเต็มที่ ทะเลสำบไป๋สุ่ ยเหอ (Baishui River) นาท่านเข้าชม ทะเลสาบไป๋ สุ่ ยเหอ (Baishui
River) ทะเลสาบสี เทอร์ ควอยซ์ตดั กับวิวต้นไม้ ท่ามกลางขุนเขาแห่ งหุ บเขาพระจันทร์ สีน้ าเงิน ฉากของ
ภูเขาหิมะมังกรหยก มีน้ าตกหิ นปูนขั้นบันไดขนาดเล็กลดลัน่ ลงมาอย่างสวยงาม น้ าที่ไหลผ่านหุ บเขานี้
คือน้ าที่ละลายจากหิ มะบนยอดเขาหิ มะมังกรหยก เนื่ องจากจุดนี้ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมีฉากหลังคือภูเขา
หิ มะมังกรหยกมีน้ าตกและแม่น้ ากึ่งทะเลสาบจึงเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ช่างภาพ
 นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนน้ำหยก ซึ่ งมีตาน้ าธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็ นน้ าที่ซึมมาจากการละลายของ
น้ าแข็งบนภูเขาหิ มะมังกรหยก เป็ นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี กลมกลืนกับธรรมชาติ
 เมื อ งโบรำณลี่ เ จี ย ง เมื อ งเก่ า กว่ า 800 ปี ที่ มี
สถาปั ต ยกรรม ประวัติ ศ าสตร์ แ ละวัฒ นธรรม
แตกต่ า งไปจากเมื อ งโบราณอื่ น ๆของจี น
เนื่ องจากเป็ นเมืองที่เป็ นที่ต้ งั รกรากของชาวหน่ า
ซี หรื อนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ ยงั ได้รับ
การขนานนามว่า "เวนิสแห่ งตะวันออก" และเป็ น
เมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเอง
ก็ยงั คงรักษาความงามในอดี ตไว้ได้เป็ นอย่างดี มี
ทางเดิ น ที่ ปู ด้ว ยหิ น อัด แน่ น อาคารไม้แ บบจี น
โบราณ ล าธารที่ ไ หลผ่า นเกื อบทุ ก หลัง คาเรื อน
สะพานโค้งหิ นเก่าแก่ ต้นหลิวริ มลาธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะ
มาบรรจบกันที่ตลาดสี่ เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้ อขายสิ นค้า
 นาท่านแวะ ร้ ำนบัวหิมะ
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ FENG HUANG HOTEL หรื อเทียบเท่ำระดับ 4 ดำว

วันที่ห้ำ
เช้ ำ
10.00 น.
11.25 น.

ลีเ่ จียง-กรุ งเทพฯ (8L251 : 10.00-11.25)
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L 251 
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ..............

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ต้งั แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)
หมำยเหตุ :

ตำมนโยบำยร่ ว มกับ กำรท่ อ งเที่ ยวแห่ ง เมื อ งจี น ทุ ก เมื อ งก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พัน ธ์ สิ นค้ ำ
พื้นเมื องให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คือ,นวดฝ่ ำเท้ ำ(บัวหิมะ) ซึ่ งจำเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรม
ทั ว ร์ ด้ ว ย เพรำะมี ผ ลกั บ รำคำทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ ำ นทรำบว่ ำ ร้ ำนทุ ก ร้ ำ น
จำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลำร้ ำนละประมำณ 45-90 นำที ซื้ อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กับ
ควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
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ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตัว๋ ภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมทีข่ ำยเป็ นหลัก**

ต้ ำหลี่ ลีเ่ จียง ภูเขำหิมะมังกรหยก หุบเขำพระจันทร์ สีนำ้ เงิน 5 วัน 4 คืน
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ ำนั้น)
กำหนดกำรเดินทำง
5 - 9 กุมภำพันธ์ 2020
12 – 16 กุมภำพันธ์ 2020
19 – 23 กุมภำพันธ์ 2020
26 กุมภำพันธ์ – 1 มีนำคม 2020
4 – 8 มีนำคม 2020
11 – 15 มีนำคม 2020
18 – 22 มีนำคม 2020
25 – 29 มีนำคม 2020
1-5 เมษำยน 2020
8-12 เมษำยน 2020
15-19 เมษำยน 2020
22-26 เมษำยน 2020
29เมษำยน -3 พฤษภำคม 2020
6-10 พฤษภำคม 2020
13-17 พฤษภำคม 2020
20-24 พฤษภำคม 2020
27-31 พฤษภำคม 2020
3-7 มิถุนำยน 2020
10-14 มิถุนำยน 2020
17-21 มิถุนำยน 2020
24-28 มิถุนำยน 2020

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ
(เด็กใช้ เตียงรำคำเท่ำ
ผู้ใหญ่ )

ทำรก
(1-2ขวบ)

จ่ ำยเพิม่ ท่ำนละพักเดี่ยว

15,999.-
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3000

15,999.-
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3000

หมำยเหตุ

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิ น สภาพทางการเมื อง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
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อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน) ,
 อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 น้ าหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ มีน้ าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัมต่อใบ และน้ าหนักกระเป๋ าสาหรับถื อขึ้นเครื่ อง 5
กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง 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 ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อประกันกำรเดินทำงเพื่ อให้ คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีข่ องบริษัท ฯ
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กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
X ค่ ำวีซ่ำจีนท่องเทีย่ ว ยื่นแบบปกติ 4 วันทำกำร ท่ำนละ 2000 บำท
X ค่ ำวีซ่ำจีนท่องเทีย่ ว ยื่นแบบด่ วน 2 วันทำกำร ท่ำนละ 3500 บำท
บริ ษทั ฯ ขอเก็บหนังสื อเดินทางตัวจริ ง , รู ปถ่ายรู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น
จานวน 2 รุ ป และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์
X ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
X ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
X ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

X กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ รวม 1700 บำทต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )
X ค่ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติเก็บเพิม่ 4000 บำท/ท่ ำน/ทริป

X ค่ ำ VAT 7 %
หักภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ ำต้ องกำรใบเสร็ จรั บเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ ำ
ภำษีมูลค่ ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย จำกยอดขำยจริ งทั้งหมดเท่ ำนั้น และโปรดแจ้ งทำงบริ ษัทฯ จะออกให้ ภำยหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ ำนั้น
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บำท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 30 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดิ นทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 20 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงิ นมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ ำใช้ จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จำกท่ำนเป็ นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 5,000 บำท
6.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรื อเทศกำลที่ต้องกำรั นตีมัดจำกับสำยกำรบินหรื อค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคื นเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำ
จ่ ำยในเทีย่ วบินนั้นๆ
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หมำยเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมื องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
1.
2.
3.

4.
5.

เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ ำเกิดกำรชำรุ ด เจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้ )
หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง รู ปสี ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสี ขำวเท่ ำนั้น ยิม้ ห้ ำมเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้ ำและใบหูท้ งั สอง
ข้ ำงชั ดเจน และห้ ำมสวมเสื้ อสี ขำว เช่ น เสื้ อยืดสี ขำว ชุ ดนักศึกษำ หรื อชุ ดข้ ำรำชกำร ไม่ สวมเครื่ องประดับ สร้ อย
ต่ ำงหู เเว่ นตำเเฟชั่ น เเว่ นสำยตำ รู ปถ่ ำยมี อำยุไม่ เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้ องไม่ ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจำก
คอมพิวเตอร์
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
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5.1 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิ ด) ทั้งนี้กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติ
บัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่ เขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น
6. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3
ดังนี้
6.1 ใบอนุ ญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่
ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับ
และลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติทที่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรทำงำน
ในประเทศไทยเท่ ำนั้น หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
7. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ทปี่ ระสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
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รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
 นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**
พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน

เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**

ชื่ อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME....................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน
 หม้ ำย
 หย่ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.......................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)
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ท่ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ .......... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ ......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.........................ปี ........................
รำยชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยื่นวีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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