วันที่

กำหนดกำร

เช้ ำ เทีย่ ง เย็น

โรงแรม

1

กรุ งเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50)
อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง-ลงเรื อสำรำญ CENTURY
GLORY CRUISE

X

✈ 

เรื อสำรำญ CENTURY
GLORY CRUISE

2

ล่องเรื อแม่ นำ้ แยงซีเกียง-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ ำไจ้
งำนเลีย้ งต้ อนรับจำกทำงเรื อ

  

เรื อสำรำญ CENTURY
GLORY CRUISE

3

ล่องเรื อแม่ นำ้ แยงซีเกียง-ช่ องแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอู
เรื อสำรำญ CENTURY
  
เสี ย-นั่งเรื อเล็กชมเสิ่ นหนี่ซี-งำนเลีย้ งอำลำจำกทำงเรื อ
GLORY CRUISE

4

ชมทิวทัศน์ แม่ นำ้ แยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ำมเขื่อนซำน
เสี ยต้ ำป้ ำ-ชมเขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ(รวมรถกอล์ฟ)-เมือง
อีช๋ ำง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งกลับสู่ ฉงชิ่ง

RADISSON BLU
   PLAZA HOTEL
หรื อเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว

5

อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย-ชมด้ ำนนอก
มหำศำลำประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุ งเทพฯ
(WE685 : 15.50-18.10 )

  ✈

กรุณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง
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กำหนดกำรเดินทำง เดือนมีนำคม - มิถุนำยน 2563
วันแรก
07.30 น.
10.25 น.
14.50 น.

ค่ำ

กรุ งเทพฯ (ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ)-ฉงชิ่ง-อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง
ลงเรื อสำรำญ CENTURY GLORY CRUISE
 คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ ำงประเทศ ) ชั้ น 4
เคำน์ เตอร์ E สำยกำรบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และ
อานวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
 เหิ นฟ้าสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 684
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดิ น ทางถึ ง ท่ ำอำกำศยำนเมื องฉงชิ่ ง ตั้ งอยู่ ภ าค
ตะวันตกของประเทศจีน ทั้งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์ก ลางของการคมนาคม
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมื องแล้ว นาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งหงหยำต้ ง เป็ นแหล่ ง
ช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นโซนหลายชั้น ในส่ วนของ
ชั้น 4 จะเป็ นตลาดของกิ น เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย
ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็ นสิ นค้า
แปรรู ป และเครื่ องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาว
จีนเสฉวน นิยมใส่ ลงไปในอาหาร
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่าน ลงเรื อสำรำญ CENTURY GLORY CRUISE เพื่อเริ่ มต้นแห่ งการล่องแม่น้ าแยงซี เกียง ที่
มีความยาว 192 กม. โดยเรื อจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย
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วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

 พักบนเรื อสำรำญหรู CENTURY GLORY CRUISE ระดับ 5 ดำว*****
ล่องเรื อแม่ นำ้ แยงซีเกียง-ขึน้ ฝั่งชมเจดีย์สือเป่ ำไจ้ -งำนเลีย้ งต้ อนรับจำกทำงเรื อ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อจะล่ องผ่าน เมื องเฟิ งตู (เมื องผี) เป็ นเมื องขนาดกลางริ มฝั่ งแม่น้ าอาเภอวัน่ เซี่ ยน ซึ่ งเป็ นเมือง
ยมโลกจ าลองที่ ส ร้ า งตามความเชื่ อ ของชาวจี น ในสมัย ราชวงศ์ห มิ ง จากลัท ธิ เต๋ า และพุ ท ธ
ผสมผสานกันเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษมีประวัติความเป็ นมายาวนานถึง 400 กว่าปี

**รำยกำรเมืองเฟิ งตู(เมืองผี) เป็ นรำยกำรทัวร์ เสริมของทำงเรื อสำหรับไว้ บริกำรลูกค้ ำที่
สนใจ หำกจำนวนคนบนเรื อครบ 50 ท่ ำนขึน้ ไปทำงเรื อจะจอดและเที่ยวพร้ อมกั น หำก
ไม่ ถึง50 ท่ ำน จะแล่ นผ่ ำนไม่ จอดชม หำกท่ ำนใดสนใจ สำมำรถติดต่ อ LOBBYชั้ นสอง
รำคำ 290 หยวนต่ อท่ ำน**

 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรื อ
น าท่ า นขึ้ น ฝั่ ง เพื่ อ เดิ น ชมความงามของ
เจดี ย์ สื อ เป่ ำไจ้ ตั้ง อยู่ติ ด ขนาบเขาหวี้ อิ้ น
ทางทิศเหนื อของแม่น้ าแยงซี เกี ยง สร้ างขึ้น
ในยุคราชวงศ์หมิง สมัยปี ว่านลี่ โครงสร้าง
ลักษณะสถาปั ตยกรรมคล้ายเจดีย ์ ทาจากไม้
และเชื่ อมต่อกันโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย มี 12
ชั้น สู ง ประมาณ 56 เมตร ซึ่ งนับ เป็ นสิ่ ง
มหัศ จรรย์ที่ ถูก จัดอันดับ ไว้ว่าเป็ น 1 ใน 8
สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกก็วา่ ได้
 รับประทำนอำหำรค่ำบนเรื อ
พบกับกำรเลีย้ งต้ อนรับจำกกัปตันเรื อ และเหล่ ำกลำสี เรื ออย่ ำงอบอุ่น
 พักบนเรื อสำรำญหรู CENTURY GLORY CRUISE ระดับ 5 ดำว*****
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วันทีส่ ำม
เช้ ำ

ล่องเรื อแม่ นำ้ แยงซีเกียง-ช่ องแคบชวีถังเสี ย-ช่ องแคบอูเสี ย-นั่งเรื อเล็กชมเสิ่ นหนี่ซี-งำนเลีย้ งอำลำ
จำกทำงเรื อ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อจะแล่นผ่าน เมืองโบรำณไป๋ตีเ้ ฉิง หรื อเรี ยกว่าเมืองจักรพรรดิขาว อยูใ่ นเขตอาเภอเฟิ งเจีย ตั้งอยู่
ทางตอนเหนื อของปากช่ องแคบชวีถงั เสี ย บนยอดเขาสู งกว่า 750 เมตรที่ต้ งั ของเมืองล้อมรอบด้วย
น้ า3ด้านและภูเขาอยูด่ า้ นซ้ายภายในเมืองโบราณแห่งนี้ประกอบด้วยวัดอู่หวั ,ตาหนักหมิงเหลียงและ
ศาลาชมดาวรู ปแบบสถาปั ตยกรรมผสมผสานระหว่างราชวงศ์หมิงและชิ งนอกจากนี้ ยงั มีรูปเคารพ
ของหลิวเป่ ย,จูเกอะเหลียง,กวนอู,จางเฟ่ ย ในยุคสามก๊ก

**รำยกำรเมืองโบรำณไป๋ตีเ้ ฉิง เป็ นรำยกำรทัวร์ เสริมของทำงเรื อสำหรับไว้ บริกำรลูกค้ ำ
ทีส่ นใจ หำกจำนวนคนบนเรื อครบ 50 ท่ ำนขึน้ ไปทำงเรื อจะจอดและเที่ยวพร้ อมกันหำก
ไม่ ถึ ง 50 ท่ ำน จะแล่ น ผ่ ำนไม่ จ อดชม ท่ ำนใดสนใจ สำมำรถติ ดต่ อ LOBBY ชั้ น สอง
รำคำ 290 หยวนต่ อท่ ำน**

เรื อ จะแล่ น ผ่ า นเขตทิ ว ทัศ น์ ช่ องแคบชวีถั งเสี ย ชึ่ งเป็ นช่ อ งแคบที่ มี ค วามยาวสั้ นที่ สุ ด เพี ย ง 8
กิโลเมตร และเป็ นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวันตกของช่องแคบ
ที่ชื่อว่าประตูขุยเหมิน บริ เวณนี้ กระแสน้ าจะไหลเชี่ ยวกรากมากโดยในอดี ตเรื อสาราญต้องฝ่ าด่าน
อันแข็งแกร่ งนี้ ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย ระหว่างนั้นเรื อสาราญจะแล่ นผ่าน ช่ องแคบอูเสี ย มี
ความยาวประมาณ 42 ก.ม. เป็ นช่ องแคบใหญ่อนั ดับหนึ่ งในบรรดาช่ องแคบของแม่น้ าแยงซี เกี ยง
โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวหิ นผา ที่มีลกั ษณะเหมือนหิ นวางเรี ยงรายซ้อนกันเป็ นชั้นอย่างมีระเบียบ
ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็ นพิเศษ
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เทีย่ ง
บ่ ำย

 รับประทำนอำหำรกลำงวันบนเรื อ
นาท่านเปลี่ยนลงเรื อเล็กเพื่อชมความงามของ เสิ่ นหนี่ซี ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ งด้านใต้ของแม่น้ าแยงซี เกี ยง มี
แหล่งต้นกาเนิดที่นครฉงชิ่ง อาเภออู่ซนั เขตกวนตู ้ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอนด้วยกันคือ ตอนต้นสาย
ชื่อกวนตู ้ ตอนกลางชื่อจื่อหยาง ตอนปลายชื่อเสิ นหนี่วซี ซึ่ งไหลลงมาบรรจบรวมกันที่แม่น้ าแยงซี
เกี ยง มีความยาวประมาณ15 กิ โลเมตร ทัศนี ยภาพรอบๆสองฟากฝั่ ง ความใสบริ สุทธิ์ ของอากาศ
ความเงียบสงบกับบรรยากาศ ความเขียวขจีของหมู่พฤกษานานาชนิด เปรี ยบเสมือนท่านได้เยื้องย่าง
เข้าสู่ แดนสุ ขาวดี โดยมีเรื่ องเล่าสื บขานกันว่าธารน้ าแห่ งนี้ ได้มีมวลหมู่นางฟ้าลงมาเล่นน้ ากัน อีกทั้ง
ยังตั้งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามเทือกเขานางฟ้า จึงได้ถูกขนานนามว่า “ ธารน้ านางฟ้า (เสิ นหนี่วซี ) ”

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำบนเรื อ
พบกับกำรเลีย้ งอำลำจำกกัปตันเรื อ และเหล่ ำกลำสี เรื ออย่ ำงอบอุ่น
 พักบนเรื อสำรำญหรู CENTURY GLORY CRUISE ระดับ 5 ดำว*****
ชมทิวทัศน์ แม่ นำ้ แยงซีเกียง-นั่งลิฟท์ข้ำมเขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ-ชมเขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ(รวมรถกอล์ฟ)
เมืองอีช๋ ำง-นั่งรถไฟควำมเร็วสู งกลับสู่ ฉงชิ่ง
 รับประทำนอำหำรเช้ ำบนเรื อ
เรื อจะแล่นผ่านทิวทัศน์ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ าแยงซี เกี ยง จากนั้นนาท่าน
ขึ้นจำกเรื อสำรำญ นาท่านนั่งเรื อเล็กเข้าเขื่อน เพื่อนั่งลิฟท์ ข้ำมเขื่อนซำนเสี ยต้ ำป้ ำ ไปอีกด้านของ
แม่น้ าแยงซี เกียง ลิ ฟท์ดงั กล่าวจะยกเรื อผ่านเขื่อนโดยออกแบบให้ยกได้สูง 113 เมตร ใช้เวลาเพียง
40 นาที และสามารถรองรับเรื อโดยสารที่หนักได้มากสุ ด 3,000 ตัน
(หมำยเหตุ : หำกกำรคมนำคมขนส่ งทำงเรื อในแม่ น้ำแยงซี มี ปริ ม ำณมำกขึ้น จึ งเป็ นเหตุ ให้ ไม่
สำมำรถ นั่งลิฟท์ ข้ำมเขื่อนได้ ทำงบริษัท ฯ รับผิดชอบโดยกำรคืนค่ ำใช้ จ่ำยให้ ท่ำน โดยไม่ ต้องแจ้ ง
ให้ ทรำบล่วงหน้ ำ )

วันทีส่ ี่
เช้ ำ
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จากนั้นนาท่านชม เขื่อนยักษ์ อภิมหำโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซำนเสี ยต้ ำป้ ำ เป็ นโครงการที่ใหญ่โต
ที่สุดอีกอย่างหนึ่ งของจีน นับตั้งแต่การสร้ างกาแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่ อง
ระบายน้ ายาว 483เมตร ซึ่ งสามารถเก็บกักน้ าได้ถึง 39.3 ล้านลู กบาศก์เมตร ส่ วนสันเขื่ อนสู ง 185
เมตร แบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วนกล่ าวคื อ 2 ส่ วนส าหรั บ ผลิ ตกระแสไฟฟ้ า ซึ่ งสามารถผลิ ตพลังงาน
กระแสไฟฟ้าส่ งให้พ้นื ที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่ วนสาหรับระบายน้ า และ 2 ส่ วนป็ นประตู
สาหรับเรื อแล่นผ่านโดยแบ่งเป็ นเรื อที่มีระวางขับน้ าตั้งแต่ 3000-10,000ตัน และเรื อที่มีระวางขับน้ า
น้อยกว่า 3,000 ตัน โดยมี ป ระตู ใ ห้เรื อแล่ นผ่าน 5 ล าดับ ชั้น ด้วยกัน และนอกจากใช้ป ระโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังช่วยป้ องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ าแยงซี เกียงอีกด้วย (รวมรถกอล์ฟ)
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เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ
วันที่ห้ำ
เช้ ำ
เทีย่ ง
บ่ ำย

15.50 น.
18.10 น.

จากนั้นนาท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอีช๋ ำง หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า เมืองอี๋ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของ
มณฑลหู เป่ ย และอยูป่ ากช่องแคบซี หลิงเสี ยของแม่น้ าแยงซี เกียง ประชากรส่ วนใหญ่จะเป็ นชนเผ่า
กลุ่มน้อยที่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกันประมาณ 20 กว่าเผ่า อาทิเช่น เผ่าหุ ย ถู่เจีย แมนจู และชาวฮัน่ ฯลฯ
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ สถำนนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่ ฉงชิ่ ง ด้วย รถไฟควำมเร็วสู งขบวนต้ งเฉอ ขบวน
ที่ D…. (บั ต รโดยสำรชั้ น ปกติ) ระยะเวลำกำรเดิ น ทำงใช้ เวลำประมำณ 4 ชั่ วโมง 30 นำที (ทั้งนี้
อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ : เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋ำ
เดินทำง และสั มภำระของแต่ ละท่ ำนจำเป็ นต้ องลำกด้ วยตนเอง จึงควรเลือกใช้ กระเป๋ำเดินทำงแบบ
คันชั กล้ อลำกที่มีขนำดไม่ ใหญ่ จนเกินไป ถึง เมืองฉงชิ่ ง ซึ่ งเป็ นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ า และทางอากาศที่อยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงใต้
 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ RADISSON BLU PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****
อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย-ชมด้ ำนนอกมหำศำลำประชำคม-ฉงชิ่ง-กรุ งเทพฯ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านอิสระช้อปปิ้ งย่าน ถนนคนเดินเจี่ยฟำงเป่ ย เพื่อเลือกซื้ อสิ นค้าราคาถูกมากมาย หรื อซื้ อเป็ น
ของฝากสาหรับคนที่รักทางบ้าน
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ สฉวน
นาท่านชม มหำศำลำประชำคม (ชมและเก็บภำพบรรยำกำศด้ ำนนอก) ซึ่ งนายเฮดหลงแห่ งกองทัพ
คอมมิวนิสต์ริเริ่ มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวตั ิสาเร็ จ ในปี พ.ศ. 2494 จุคนได้กว่า 4,000 คน ใช้เป็ นที่
ประชุ มสภาผูแ้ ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจาลองแบบมาจากหอเทียนถานที่เมือง
ปั กกิ่ง

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบินฉงชิ่ง
 เหินฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 685
(บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....    
********ขอบคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร*********
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทำงได้ ต้ งั แต่ 9 ท่ำนขึน้ ไป ***)
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ทัวร์ คุณธรรม ฉงชิ่ง...ดอกดำหลำ
ล่ องแม่ นำ้ แยงซีเกียง เรื อสำรำญ CENTURY GLORY CRUISE 5 วัน 4 คืน (WE)
อัตรำค่ ำบริกำร (รำคำต่ อท่ ำน)
กำหนดกำรเดินทำง

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

พักเดีย่ ว
จ่ ำยเพิม่

รำคำ
ไม่ รวมตัว๋

วันที่ 27-31 มีนำคม 2563

35,999 บำท

35,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

วันที่ 3-7 เมษำยน 2563 (วันจักรี)

35,999 บำท

35,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

วันที่ 10-14 เมษำยน 2563(สงกรำนต์ )

37,999 บำท

37,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

วันที่ 24-28 เมษำยน 2563

35,999 บำท

35,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

วันที่ 22-26 พฤษภำคม 2563

35,999 บำท

35,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

วันที่ 26-30 มิถุนำยน 2563

35,999 บำท

35,999 บำท

15,000 บำท 29,999บำท

อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวรวม
1. ค่ ำตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่ องบินทีใ่ ช้ เป็ นแบบกรุ๊ ปไม่
สำมำรถเลือกทีน่ ั่งล่วงหน้ ำได้ (ท่ ำนจะได้ รับทีน่ ั่งแบบสุ่ มเท่ ำนั้น)
2. ค่ ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง หากสายการบิ นมีการปรั บราคาภาษี น้ ามันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษี
น้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์ นีเ้ ช็คภำษีนำ้ มัน ณ วันที่ 17 ม.ค. 63 เป็ นเงิน 1,200 บำท
3. ค่ ำวีซ่ำจีน 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. ค่ ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. ค่ ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. นำ้ หนักสั มภำระ ท่ำนละไม่ เกิน 30 กิโลกรัม 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 งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ ยอ่ ม
อยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลู ก ค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื้ อ ประกัน กำรเดิ น ทำงเพื่ อ ให้ ค ลอบคลุ ม ในเรื่ อ งของสุ ข ภำพ ท่ ำ น
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรเดินทำง
กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
SHWECKG17 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ดอกดาหลา 5 วัน 4 คืน (WE) มี.ค.-มิ.ย.63 / 170120

8

กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุ รายาเสพติ ด , บาดเจ็ บ จากการทะเลาะวิ ว าท การแท้ง บุ ต ร, การบาดเจ็ บ เนื่ อ งมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
8. ค่ ำบริกำรดังกล่ำว (ข้ อ 1-7) เป็ นค่ ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ ป็ นชำวไทยเท่ ำนั้น!!!
อัตรำค่ ำบริกำรดังกล่ำวไม่ รวม
1. ค่ ำทำหนังสื อเดินทำงทุกประเภท
2. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ ำทัวร์ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่ )
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทำงน้ อยกว่ ำ 15 ท่ ำน ขอเก็บค่ ำทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่ ำน / ทริป
4. ค่ ำวีซ่ำจีนสำหรับชำวต่ ำงชำติ
เงื่อนไขกำรทำกำรจอง และชำระเงิน
1. ในกำรจองครั้งแรก ชาระมัดจาท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง) พร้ อมส่ ง
สำเนำหนังสื อเดินทำง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทำงตัวจริง, พร้ อมรู ปถ่ ำย จำนวน 2 รู ป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้ อด้ ำนล่ ำง) และเอกสำร
ที่ให้ กรอกท้ ำยโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย ก่ อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ า
ส่ วนต่ างเพิม่ 1,125 บาท (อัตรำดังกล่ ำวข้ ำงต้ น สำหรับผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ ำนั้น)
3. ชำระส่ วนทีเ่ หลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นบั รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
กำรยกเลิกกำรเดินทำง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณา
เลื่ อนการเดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่ น ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ 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 เช่ น
Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง
 คณะทัวร์ ครบ 9 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ ขนำดของกรุ๊ ปไซค์ จำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ ขึน้ ได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ 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
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถู กปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ 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 ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตรำค่ ำบ
 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
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 กรณียื่นวีซ่ำแล้ วไม่ ได้ รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ ผ่ำน) และท่ ำนได้ ชำระค่ ำทัวร์ หรื อมัดจำมำแล้ ว
ทำงบริ ษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริ ง อำทิเช่ น ค่ ำบริ กำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศู นย์ ฯเรี ยกเก็บ) / ค่ ำมัดจำตั๋ว
เครื่ องบิน หรื อ ค่ ำตั๋วเครื่ องบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว) ค่ ำส่ วนต่ ำงค่ ำทัวร์ ในกรณีที่กรุ๊ ปออก
เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวน
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดิ นทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน (ท่ ำนที่ใส่ ปกหนั งสื อเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสู ญ
หำย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อปกหนังสื อเดินทำง)
หมำยเหตุ : หนังสื อเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น 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 33 มม. X 48 มม. พืน้ หลังสี ขำวเท่ำนั้น!!
ข้ อห้ ำม : ห้ามแม็ครู ป , ห้ามรู ปเป็ นรอย, ห้ามเปื้ อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่ เสื้ อสี อ่อน และสี ขาว (ห้ามใส่ เสื้ อคอกว้าง
แขนกุด ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดา หรื อ
กรอบแว่นสี ดา, ห้ามสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็ นต้น
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รู ปต้องเห็นคิ้ว 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. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทำงพร้ อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่อ หรื อ แม่
1. สาเนาสู ติบตั ร (ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 เดินทำงพร้ อมญำติ
1. สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
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2. สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. ผู้เดินทำงทีช่ ื่ อเป็ นชำย แต่ รูปร่ ำง หน้ ำตำเป็ นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
2. หนังสื อชี้แจงตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษตัวจริ งเท่านั้น
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผูร้ ับยืน่ วีซ่าที่ศูนย์ยนื่ วีซ่าจีนในวันยืน่ วีซ่า
7. กรณีหนังสื อเดินทำงชำวต่ ำงชำติ ใช้ เอกสำรเพิม่ เติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุ ญาตการทางานในประเทศไทย ตัวจริ งเท่านั้น!! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ ได้
ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีนด้ วยตนเอง
2. หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
3. สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
4. กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสื อเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีที่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,210 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ทเี่ จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
ประเทศทีไ่ ม่ สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่ 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 อเดินทำงต่ ำงด้ ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนิ นการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจาก
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 ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทาวีซ่าจี น ท่าน
จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการอนุ ญ าตให้ เข้า -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 ณำอ่ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก
ทำงบริษทั ฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก **
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ำงนี!้ ! เพื่อประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตำมควำมเป็ นจริง เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ำนเอง**
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.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.........................................มือถือ..................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................
ชื่ อสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................
.......................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร............................
(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

กรณีปัจจุบันท่ ำน เกษียณแล้ ว ต้ องกรอกทีอ่ ยู่สถำนที่ทำงำนล่ ำสุ ดก่ อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.................................

(สำคัญมำก กรุณำแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)

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

สำหรับคนโสดขอให้ ระบุชื่อบิดำ-มำรดำ / สำหรับท่ ำนทีส่ มรสแล้วให้ ระบุชื่อสำมี หรื อ ภรรยำ เท่ ำนั้น!!
(ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )

1. บิดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
2. มำรดำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME......................................................................
3. สำมี หรื อ ภรรยำ ชื่ อ (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.................................................................................SURNAME.......................................................................
หมำยเหตุ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทำงบริษทั อำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัว
ท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ำงเคร่ งครัด

SHWECKG17 ทัวร์คุณธรรม ฉงชิ่ง...ดอกดาหลา 5 วัน 4 คืน (WE) มี.ค.-มิ.ย.63 / 170120

13

