บริษทั อันอัน แทรเวลจำกัด ใบอนุ ญำตเลขที่ 11/06144
268/6 ถ.ลำดพร้ำว122(มหำดไทย1)วังทองหลำง กรุงเทพฯ 10310

โทร : 062-8982465 / 086-9085995 ID Line : linglingthai
www.an-antravel.com E-Mail : an-antravel@hotmail.com

วันที่

กําหนดการ

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม
XIANG RONG HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

X

✈





JIANG TIAN
 DUJIACUN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว









 JIN HUA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

1

กรุ งเทพฯ –ฉางซา (WE616 : 16.05-20.20)

X

2

ฉางซา-ฟ่ งหวง-ล่องเรื อตามลํานํา้ ถัวเจียง-บ้ านเกิด
ของเสิ่ นฉงเหวิน

3

ฟ่ งหวง-จางจียเจีย้ -ร้ านผ้ าไหม-สะพานแก้วที่ยาว
ทีส่ ุ ด-ร้ านยางพารา

4

ร้ านหยก-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้ า) 
สะพานใต้ หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล
เฮ่ อหลง-ร้ านนวดเท้า-ถนนซี ป้ เู จีย
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JIN HUA HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

1

5

เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย-ร้ านใบชา-โชว์ นางจิง้ จอกขาว





DACHEN SHANSHUI
 HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

6

จางเจียเจีย้ -ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
กรุ งเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55)







กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทาง เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561
วันแรก
13.00 น.
16.05 น.
20.20 น.

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

กรุ งเทพฯ – ฉางซา
 พร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่ างประเทศ) ชั้ น 4 ประตู 3
บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
 เหิ รฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE616
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง “ฉางซา” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าํ เซี ยง ทิศเหนื อติดทะเลสาบตงถิง ตะวันออกติด
ภูเขาลัวเซี ยว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพ้ืนที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขต
การปกครองออกเป็ น 5 เขต และ 4 อํา เภอ หลัง ผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื องและรั บ สั ม ภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ที่พกั
 พักที่ XIANG RONG HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ฉางซา-ฟ่ งหวง-ล่องเรื อตามลํานํา้ ถัวเจียง-บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่ านเดิ นทางสู่ เมื องฟ่ งหวง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่ วโมง) เป็ นเมื องที่ ข้ ึ นอยู่กบั เขต
ปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน ตั้งอยูร่ ิ มแม่น้ าํ ถัว
ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมื อนด่ าน ช่ องแคบภู เขา ที่ เด่ นตระหง่ า นมี ย อดเขาติ ดต่อกันเป็ นแนว ที่ มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิ งหลาย
ร้อยแห่ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20 กว่าสาย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่ องเรื อตามลํานํ้าถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุ ก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสอง
ฟากฝั่ งแม่น้ าํ สะพานโบราณอวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้
เป็ นที่ระลึ ก นําท่านชม บ้ านเกิดของเสิ่ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการ
ศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ น ก่อด้วย
อิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่น
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่ สามารถล่ องเรื อตามลํานํ้าถัวเจียได้ อันเนื่องมาจากการเปิ ดปิ ดฝายทดนํ้าจึง
ทําให้ ไม่ มีนํา้ เพียงพอสํ าหรับการล่องเรื อได้ หรื อภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่ มีการคืนค่ าบริการ
ใดๆทั้งสิ้น
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2

คํ่า
วันทีส่ าม
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIANG TIAN DUJIACUN HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ฟ่ งหวง-จางจียเจีย้ -ร้ านผ้ าไหม-สะพานแก้ วที่ยาวทีส่ ุ ด-ร้ านยางพารา
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่ วโมง) อุ ทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนือของมณฑลหู หนาน เป็ นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศ
ให้เป็ นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 นําท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่ อของประเทศของจีน ให้
ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าที่ทาํ จากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ างเกาหลี
นําท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้ วจางเจียเจี้ย สะพานแก้ วที่ยาวและสู งที่สุดในโลก สามารถ
รองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่ งนี้ มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สู ง 300 เมตร
เชื่ อมสองหน้า ผา จากนั้นนํา ท่ า นเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ร้ า นยางพารา แปรรู ป ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากยางพารา
หมายเหตุ : หากสะพานแก้ วปิ ด ไม่ สามารถเข้ าไปเที่ยวชมได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คื น
ค่ าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
ร้ านหยก-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ ลิฟท์ แก้ ว-ลงกระเช้ า)-สะพานใต้ หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร
สวนจอมพลเฮ่ อหลง-ร้ านนวดเท้า-ถนนซีป้ เู จีย
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชม ร้ านหยก ซึ่ งเป็ นเครื่ องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝากลํ้าค่า จากนั้นนํา
ท่านขึ้น เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย ลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์
แก้วแห่ งแรกของเอเชี ยสู ง 326 เมตร จากนั้นนําท่าน สะพานใต้ ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทศั นียภาพสวยงาม
รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่ งภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ชื่ อดังเรื่ อง “อวตาร” ได้นาํ วิวบางส่ วนของขุนเขามา
เป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั สวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยาก
ที่จะหาคํามาบรรยายได้ จากนั้นนําท่านชม สวนจอมพลเฮ่ อหลง ได้รับการจัดตั้งเมื่อ ปี ค.ศ. 1986
เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่ งเป็ นชาวสี่ เจียและมีถิ่นกําเนิดอยูใ่ นบริ เวณนี้
หมายเหตุ : ขึน้ -ลงเขาด้ วยลิฟท์ และ กระเช้ า อย่ างละ 1 เที่ยวตามความเหมาะสม / ไกด์ ท้องถิ่น
จะแจ้ ง ให้ ท ราบ ในกรณี ที่ ก ระเช้ าหรื อ ลิ ฟ ท์ ปิ ดซ่ อมบํ า รุ ง ทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธ์ ใ นการ
เปลีย่ นแปลงโดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะ ร้ านนวดเท้ า ชมการสาธิ ต การนวดเท้ า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลายความเครี ยด
ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิ ตด้วยวิธีธรรมชาติ นําท่านสู่ ถนนซี ป้ ูเจีย ตั้งอยูในเขตอุทยาน
อู่หลิงเหยียนซึ่ งเป็ นแหล่งสิ นค้าพื้นเมือง ท่านจะได้เลือกซื้ อของท่านจะได้เลือกซื้ อของราคาถูกฝาก
ญาติมิตรสนิท
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย
 พักที่ JIN HUA HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
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วันที่ห้า
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย
คํ่า

วันที่หก
เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)-ประตู
สวรรค์ -ภาพวาดทราย-ร้ านใบชา-โชว์นางจิง้ จอกขาว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยูห่ ่ างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยูส่ ู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,518.6 เมตร เป็ นภูเขาลือชื่ อแห่ งแรกที่ได้บนั ทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์
ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่ องจากหน้าผาสู งชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซ่ ึ ง ก็คือช่ องหิ นเทียน
เหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทศั นียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้นอ้ ยมากในโลกปั จจุบนั นําท่าน
ขึ้นสู่ เขาโดย นั่งกระเช้ าขึน้ +ลงบันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์ จะดูความเหมาะสมของเวลา
โดยการเลือกนั่งกระเช้ าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรื อเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้ า กระเช้ ามี
ความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้ เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูง
เสี ยดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นําท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้ าให้ท่านพิสูจน์ความ
สวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสี ยวของ ระเบียงแก้ ว (รวมผ้ าหุ้มรองเท้ า)
ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้ างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 1.4 กิ โลเมตร จากนั้นนําท่านลง
บันไดเลื่อนมาจนถึง ถํา้ เทียนเหมินซาน หรื อเรี ยกว่า ถํา้ ประตูสวรรค์ เป็ น 1 ใน 4 ภูเขาที่ สวยของ
จีน เหตุที่เรี ยกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ นช่องประตูข้ ึน
ช่องประตูน้ ีสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา
หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึน้ -ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริษัทฯ จะจัด
โปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยาน
ไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถํา้ เทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทน
ให้ ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ และการรั กษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศ
จากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยทีไ่ ม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ ห็ด
นําท่านชม ภาพเขียนทราย สถานที่จดั แสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิ ง ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มศิลปะแบบใหม่
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวูห่ ลงของปั กกิ่ง และชาที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิ บเคลิ้มไป
กับการแสดง เป็ นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิง้ จอกขาวที่มีต่อชายผูเ้ ป็ นที่รัก
***โปรดทราบ โชว์ นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้ งหากมีการปิ ดการแสดงในวันนั้นๆ ไม่ ว่าจะด้ วย
กรณีใดๆ ทําให้ เข้ าชมไม่ ได้ ผ้ ูจัดรั บผิดชอบเพียงจัดโชว์ พื้นเมืองชุ ดอื่นทดแทน ให้ เท่ านั้นหากบัตร
ได้ ถูกใช้ ไปแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ ***
 พักที่ DACHEN SHANSHUI HOTELหรื อเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****
จางเจียเจีย้ -ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เมืองฉางซา (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้
พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิ งลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งเพื่อเลื อกซื้ อสิ นค้าหลากหลาย
สําหรับเป็ นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน
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คํ่า

21.20 น.
23.55 น.

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
หมายเหตุ : กรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน หรื อเหตุอื่นใดทําให้ จัดอาหารที่ภัตตาคารไม่
ทัน จะจัดอาหารว่ างเป็ นชุ ด KFC หรื อ MAC DONALD ให้ แทน
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
กลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน WE617
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........   
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ประกาศ : ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้ นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจีย้ และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้ มีการออก
กฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้ โรงแรม ยกเลิกการให้ บริ การ สิ่ งของที่ใช้ ครั้งเดียวแล้ วทิง้ เช่ น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู หมวก
อาบนํา้ รองเท้ าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ ช่วยลดภาวะโลกร้ อนและรักษาสิ่งแวดล้ อม **ดังนั้นกรุ ณานําสิ่ งของใช้ เหล่ านีต้ ิดตัว
มาด้ วยตัวเอง****หากท่ านเข้ าพักแล้ วต้ องการใช้ สิ่งของดังกล่ าว ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้
(กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่ งอาจวางไว้ ด้านนอกหรื อวางไว้ ในห้ องนํา้ แล้ วคิดค่ าบริการเมื่อท่ านเช็คเอ้ าท์ )

จางเจียเจีย้ ...หมูกระทะ
เมืองโบราณฟ่ งหวง เขาอวตาร ฉางซา 6 วัน 5 คืน (WE)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง

เด็กอายุ 2-18 ปี
ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน พักกับผู้ใหญ่

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

ราคา
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 27 กรกฎาคม-1 สิ งหาคม 2561

22,999 บาท

22,999 บาท

4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 28 สิงหาคม-2 กันยายน 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

4,500 บาท 13,999 บาท

วันที่ 11-16/25-30 กันยายน 2561

20,999 บาท

20,999 บาท

4,500 บาท 13,999 บาท
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อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบิน ทุกแห่ ง หากสายการบิ นมี การปรั บราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
นํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 19 พ.ค. 61
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นํา้ หนักสั มภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน นํ้าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม,
ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
7. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 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 งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลูก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อ ประกันการเดินทางเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ขภาพ ท่ า น
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติ ด, บาดเจ็บ จากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุ ตร, การบาดเจ็บเนื่ องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่านั้น!!!
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางน้ อยกว่ า 15 ท่ าน ขอเก็บค่ าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป
4. ค่ าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
6. ค่ าทัวร์ ชาวต่ างชาติ เก็บเพิม่ 1,200 หยวน/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรก ชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ ง
สํ าเนาหนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
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2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสาร
ที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,050 บาท (อัตราดังกล่ าวข้ างต้ น สํ าหรับผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น)
3. ชําระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 ตามนโยบายร่ ว มกับ การท่ อ งเที่ ยวแห่ งเมื อ งจี น ทุ ก เมื อ ง กํ า หนดให้ มี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ สิ นค้ า พื้น เมื อ งให้
นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จักคื อ ร้ านใบชา, ร้ านหยก,ร้ านยางพารา, ร้ านผ้ าไหม,ร้ านนวดเท้ า ซึ่ งจําเป็ นต้ องบรรจุ ใน
โปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ นักท่องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุก
ท่านแวะชม ซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการ
บังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านปฏิเสธที่จะไม่ เข้ าร้ านดังกล่ าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่ านเป็ น
จํานวนเงิน 400 หยวน / คน / วันทีไ่ ม่ เข้ าร้ าน
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 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
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
ข้ อห้ าม : ห้ามแม็ครู ป, ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิม้ , ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อ
กรอบแว่นสี ดาํ , ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
รู ปต้องเห็นคิว้ และใบหู ท้ 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. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สําเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทางพร้ อมญาติ
1. สําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
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4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรื ออําเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทางทีช่ ื่ อเป็ นชาย แต่ รูปร่ าง หน้ าตาเป็ นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ต่าํ กว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สําเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
8. กรณีหนังสื อเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจาก
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 10 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์
ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้เ ข้า -ออกประเทศด้ว ยตนเอง เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ฯ ไม่ ท ราบกฎกติ ก าใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก **

SHWECSX9 จางเจียเจี้ย...หมูกระทะ 6 วัน 5 คืน (WE) ก.ค.-ก.ย.61/Y-RE190518

9

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS. / MRS. / MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่าร้ าง
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส.........................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ...............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................
........................................................................................................................................................................................
............................................................. ........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน...............................................
ชื่ อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทาํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................
..............

(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
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