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เทือ กเขาเมี ยวเฮี ยง-หอของขวัญนานาชาติ
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ถนนจงเจี ย -เสิ่ นหยาง-กรุ ง เทพฯ
(CZ8357 : 20.30-01.10)

กรุณาเตรียมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถ จํานวน 280 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กําหนดการเดินทางวันที่ 21 – 27 ตุลาคม 2561
วันแรก

กรุ งเทพฯ (ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ)

23.00 น.

 คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯจะคอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน

วันทีส่ อง

กรุ งเทพฯ-เสิ่ นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่ นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่ านชิง

02.10 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเสิ่ นหยาง โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8358
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

08.55 น.
เทีย่ ง

เดินทางถึง เมืองเสิ่ นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็ นภาษาแมนจูวา่ “มุกเดน” หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่ นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษา
เป็ นอย่า งดี และมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กัน มากกับ พระราชวัง หลวงที่ ก รุ ง ปั ก กิ่ ง สร้ า งขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ. 1625
ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่ นหยางเป็ นราชธานี ประกอบด้วยตําหนักใหญ่น้อยกว่า 300
ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็
ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้ยา้ ยเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุ งปั กกิ่ ง และใช้เสิ่ นหยางเป็ นเมืองหลวงแห่ งที่สอง
รวมทั้งใช้พระราชวังแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับขององค์จกั รพรรดิ เมื่ อครั้งเสด็จเยือนทางเหนื อ จากนั้นนําท่าน
ชม ถนนโบราณหม่ านชิ ง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนนําท่านกลับสู่ อดีตเมื่อสามร้อย
กว่าปี ที่แล้ว

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
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พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันทีส่ าม

เสิ่ นหยาง-เมืองเปิ่ นซี -ถํา้ นํา้ เปิ่ นซี-เสิ่ นหยาง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองเปิ่ นซี (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) อยู่ห่างจากเมืองเสิ่ นหยางไปทางใต้
ประมาณ 25 กิโลเมตร

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเที่ยวชม ถํา้ นํ้าเปิ่ นซี ซึ่ งเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 ล้านปี ก่อน มีความยาว
5,800 เมตร ภายในถํ้าประกอบด้วย หิ นงอกหิ นย้อย ม่านหิ น และหิ นเสา ที่มีรูปร่ างสวยวิจิตราการตาตาม
จินตนาการ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่ นหยาง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดย่าง
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันทีส่ ี่

เสิ่ นหยาง-เปี ยงยาง

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่ นหยาง

13.55 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเปี ยงยาง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS156

16.10 น.

เดินทางถึง เมืองเปี ยงยาง เมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่าน
เดินทางสู่ ภตั ตาคาร

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้า

เปี ยงยาง-เคซอง-หมู่บ้านสั นติภาพปันมุนจอม-เส้ นขนาน 38-พิพธิ ภัณภัณฑ์ ประวัติศาสตร์
เปี ยงยาง-เรือสอดแนมอเมริกัน-อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองคซอง (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ตัวเมืองเคซองตั้งอยูห่ ่ างจากชายแดนสอง
เกาหลี 10 กิโลเมตร เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็ นปึ กแผ่นแห่ งแรก
ของคาบสมุ ท รเกาหลี ปั จจุ บนั เป็ นเมื องชายแดนที่ ติดต่อกับประเทศเกาหลี ใต้ คาบสมุ ทรเกาหลี ถูกแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนื อ คือ สาธารณรัฐเกาหลี อยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนื อ โดยถูก
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คัน่ กลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กิ โลเมตร จากกรุ งเปี ยงยาง / 70 กิ โลเมตร จากกรุ งโซล) นําท่านชม
หมู่บ้านสั นติภาพปั นมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิ สัญญาสงบศึก
ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็ นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้ เส้ นขนานที่ 38 พร้อมชมขั้นตอนการลงนาม
ในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย
เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารพืน้ เมืองชุด COPPER BOWL SET

บ่ าย

นําท่านชม พิพิธภัณภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ ซึ่ งอยูห่ ่ างจากใจกลางเมืองเคซองไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่แห่ งนี้ ในสมัยอาณาจักรโครยอ เคยเป็ นสํานักการศึกษาชั้นสู งในลัทธิ ขงจื้อ
(เดิมเรี ยกว่า เฉิ งจวิน) แต่ปัจจุบนั ก็ได้ดดั แปลงให้เป็ นพิพิธภัณฑ์สําหรับแสดงโบราณวัตถุและสิ่ งที่สะท้อน
ถึงร่ องรอยอารยธรรม รวมไปถึงความเชื่อในสมัยอาณาจักรโครยอ ที่นี่ก็จะมีอาคารจํานวน 18 หลัง และมี
โบราณวัตถุ จดั แสดงอยู่มากกว่าหนึ่ งพันชิ้ น นําท่านเดิ นทางกลับสู่ เปี ยงยาง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง) นําท่านชม เรือสอดแนมอเมริกนั เรื อ USS Pueblo เป็ นเรื อสอดแนมของสหรัฐอเมริ กาที่
ถูกเกาหลี เหนื อยึดได้เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 เนื่ องจากเรื อลํานี้ ได้เข้ามาละเมิดน่านนํ้าทางชายฝั่ ง
ตะวันออกของเกาหลีเหนื อ ตรงบริ เวณทะเลเกาหลีตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) ห่ างจากชายฝั่งเมืองวันซาน ไป
ราว 12 กิโลเมตร แต่วา่ ทางฝ่ ายอเมริ กาก็ไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้ เนื่ องจากเห็นว่าตรงบริ เวณนั้นเป็ นน่านนํ้า
สากล จึงเรี ยกร้ องขอเอาเรื อคืน แต่จนถึ งปั จจุบนั เกาหลีเหนื อก็ยงั ไม่ได้คืนเรื อให้ 45 ปี ล่วงมาแล้ว จากนั้น
นําท่านสู่ อนุ สาวรี ย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร สร้างขึ้นเมื่อปี จูเช่ที่ 84 (ค.ศ. 1995) สถานที่ต้ งั ก็อยูไ่ ม่ไกลจากหอ
ปรัชญาจูเช่มากนัก อนุสาวรี ยม์ ีความสู ง 50 เมตร สร้างเป็ นรู ปมือพร้อมอาวุธ ของเหล่าฮีโร่ ท้ งั สามของพรรค
กรรมกร อันได้แก่ กรรมกรถือฆ้อน ชาวนาถือเคียว และนักปราชญ์ถือพู่กนั ... ส่ วนวงแหวนที่เป็ นฐานของ
อนุสาวรี ยห์ มายความถึงหัวใจที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของท่านผูน้ าํ พรรคกรรมกร และประชาชน

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุ กเี้ กาหลี
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่หก

เทือกเขาเมียวเฮียง-หอของขวัญนานาชาติ-วัดผู่เศียร-ชมด้ านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือชมด้ าน
นอกหอปรัชญาจูเช่ -อนุสาวรี ย์มันซู เด-มันยองเด-สถานีรถไฟใต้ ดิน

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เทือกเขาเมียวเฮียง (ใช้ ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) มี พ้ืนที่ 375 ตาราง
กิโลเมตร มียอดเขาปิ โรเป็ นจุดสู งสุ ดมีความสู ง 1,909 เมตร เดิมเทือกเขาแห่ งนี้ มีชื่อเรี ยกว่า แตแบกหรื อเปี ย
เรี ยวมีรูปร่ างลึกลับเป็ นหุ บเขาที่มีกลิ่นหอม จึงถูกเรี ยกว่า เทือกเขาเมียวเฮียง ซึ่ งเป็ นแหล่งกําเนิ ดของพืชกว่า
1,170 ชนิด สัตว์ 33 ชนิ ด นก 133 ชนิ ด ปลา 20 ชนิ ด จากนั้นนําท่านชม หอของขวัญนานาชาติ (สถานที่
สํ า คัญที่สุ ดในเมี ยวเฮี ยงซาน) สถานที่ เก็ บรวบรวมของขวัญ และของกํานัลหลายหมื่ นชิ้ นจากกว่า 150
ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิ บดีคิมอิลซุ ง ซึ่ งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็ นนํ้าใจจากชาวโลก
ที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็ นอย่างดี

เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี
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บ่ าย

นําท่านนมัสการ พระสั มนตภัทธโพธิสัตว์ ผ่ เู ศียร (โผวเฮียงผ่ อสั ก) มีลกั ษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็ น
พระโพธิ สัตว์ทรงคชสาร เป็ นช้างเผือก 6 งา เพื่อรับพรและเป็ นสิ ริมงคลแด่ครอบครัวนําท่าน ชมด้ านนอก
หอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1959-1985 เพื่อรําลึกถึงกองทหารอาสาชาวจีน ที่ร่วม
รบต่อสู ้เคียงบ่าเคียงไหล่ในสมัยสงครามเกาหลี ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขาโมรัน บนพิ้นที่ 120,000 ตารางเมตร ความ
สู งของหอรําลึก 30 เมตร ประดับด้วยแผ่นหิ นแกรนิต 1,025 ชิ้น ความหมายแทนวีรชนที่เข้าร่ วมในสงคราม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม แล้วนําท่าน ชมด้ านนอก หอปรั ชญาจูเช่ ตั้งอยูเ่ พื่อเป็ นสัญลักษณ์ของการเชิ ดชูแนวคิด
ดังกล่าว ทั้งมีการใช้ "ศักราชจูเช" ซึ่ งเริ่ มนับจากวันเกิดของนายคิม อิล ซุ ง เมื่อปี 1912 เป็ นปี จูเชที่ 1 ปั จจุบนั
ปี 2017 ถือเป็ นปี จูเชที่ 106 จากนั้นชม อนุสาวรี ย์มันซู เด อนุ สาวรี ยข์ องท่านอดีตประธานาธิ บดีคิมอิมซุ งที่
ยิง่ ใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปี ที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุ สาวรี ยข์ องท่านอดี ต
ประธานาธิ บดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนื อ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุ ง
เปี ยงยาง รู ปปั้ นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผูน้ าํ ทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผูค้ นนับพันทุกวัน และเป็ นหนึ่ง
ในสถานที่แรกสําหรับทัวร์ เกาหลีเหนือ แล้วนําท่านชม มันยองเด บ้านเกิดของประธานาธิ บดีคิมอิมซุ ง ซึ่ ง
คําว่า “มันยองแด” หมายความว่า ทิวทัศน์นบั หมื่นจุดที่สวยงามรอบๆ บริ เวณมีลาํ ธารสายเล็กๆ มีสวนหย่อม
มี ดอกไม้โดยรอบสวยงามมาก เมื่ อเดิ นตามทางเดิ นเล็กๆจะปรากฏบ้านหลังไม่ใหญ่มาก เป็ นแบบบ้า น
ชาวนาโบราณแบ่งเป็ น 3 เรื อน จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ ดินของเกาหลีเหนือ ซึ่ งสร้างขึ้นในปี
1968 เป็ นระบบรถไฟใต้ดินที่มีความลึกที่สุดในโลก ความลึกอยู่ระหว่าง 22-100 เมตร บางช่ วงที่เป็ นแถบ
ภูเขามีความลึ กลงไปถึ ง 150 เมตร บันไดเลื่ อนจากทางเข้าสถานี ถึง ชานชลาใช้เวลา 3 นาที ทั้งหมดมี 17
สถานี นอกจากใช้เป็ นเส้นทางคมนาคมแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์เป็ นที่หลบภัยเมื่อเกิ ดศึกสงคราม ให้ ท่านได้
ทดลองนั่ง 1 สถานี

คํ่า

 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บาร์ บีคิวเป็ ด
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันทีเ่ จ็ด

ชมด้ านนอกประตูชัย-อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี-้ ร้ านของที่ระลึก-เปี ยงยาง-เสิ่ นหยาง-บ้ านนายพลตระกูลจางถนนจงเจีย-เสิ่ นหยาง-กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านชมด้ านนอก ประตูชัยเกาหลีเหนือ เรี ยกเป็ นภาษาเกาหลีวา่ "แกซอนมุน" ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก
(สู งใหญ่กว่าที่ปารี ส) สร้างขึ้นเพื่อรําลึกถึงกองทัพประชาชนเกาหลีสามารถขับไล่เอาชนะกองทัพญี่ปุ่นที่มา
ยึดและปกครองเกาหลีให้ออกไปได้ เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่โดดเด่นเป็ นสง่าในกรุ งเปี ยงยาง และชม อนุสาวรี ย์
ม้ าหมื่นลี้ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ให้ประชาชนเร่ งทํางานหนักในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เพื่อเร่ งฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเกาหลี โดยมีการก่อตั้ง "ขบวนการ
ม้าพันลี้" ขึ้นเป็ นหัวหอกนํารณรงค์ในเรื่ องนี้โดยเฉพาะ จากนั้นนําท่านชม ร้ านของที่ระลึก เพื่อเลือกซื้ อของ
ฝากญาติมิตร

11.50 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองเสิ่ นหยาง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS155

12.00 น.
เทีย่ ง

เดินทางถึง เมืองเสิ่ นหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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คํ่า

นํา ท่ า นเที่ ย วชม บ้ า นนายพลตระกู ล จาง สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ. 1914 บนพื้ น ที่ 36,000 ตารางเมตร เป็ น
สถาปั ตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยโุ รป ซึ่ งผูเ้ ป็ นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชาย
นายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็ นทหารระดับนายพลก๊กมินตัง๋ ถือเป็ นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสําคัญใน
สงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึ กในหน้าประวัติศาสตร์ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ถนนจงเจีย
เมืองเสิ่ นหยางให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกหาสิ่ งของที่ถูกอกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน
 รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

20.30 น.

เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8357

บ่ าย

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.10 น.+1

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
********ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ********
    ซื่อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ ต้ งั แต่ 10 ท่านขึน้ ไป ***)

ทัวร์ คุณธรรม เกาหลีเหนือ...ไก่ ต๋ ุน
เสิ่ นหยาง เปี ยงยาง 7 วัน 5 คืน (CZ)
อัตราค่ าบริการ (ราคาต่ อท่ าน)
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 21-27 ตุลาคม 2561

ผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักเดีย่ ว

พักห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับผู้ใหญ่

จ่ ายเพิม่

49,999 บาท

49,999 บาท

8,000 บาท

อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่ าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
2. ค่ าภาษีสนามบินทุกแห่ ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ าํ มันขึ้น ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ าํ มันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริ ง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์ นีเ้ ช็คภาษีนํา้ มัน ณ วันที่ 8 มิ.ย. 61 เป็ นเงิน 1,600 บาท
3. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ แบบเข้ า-ออก 2 ครั้ง ราคา 2,500 บาท (ผู้ถือหนังสื อเดินทางไทย)
**กรณี ยื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม 1,050 บาท (ชาระพร้ อมค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ)
4. ค่ าวีซ่าเกาหลีเหนือแบบนักท่องเทีย่ ว (ใช้ เวลายืน่ วีซ่า 20 วันทําการ)
5. ค่ าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
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7. นํ้าหนั กสั มภาระ ท่ านละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จํ านวน 1 ใบ สั มภาระติ ดตัวขึ้ นเครื่ องได้ 1 ชิ้ น ต่อท่ า น นํ้า หนักต้องไม่เกิ น 5
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
8. ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดิ นทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อา
ประกันที่ มีอายุต้ งั แต่ 1 เดื อนขึ้ นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดื อน ถึ ง 15 ปี และผูท้ ี่ มี อายุสูง กว่า 70 ปี ขึ้ นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ท้ งั นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มี
การตกลงไว้ก ับบริ ษ ทั ประกันชี วิต ทุ กกรณี ต้องมี ใ บเสร็ จ และมี เอกสารรั บรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณีลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื้ อ ประกันการเดิ นทางเพื่อ ให้ คลอบคลุ ม ในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ า นสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บาท ขึน้ อยู่กับระยะเวลา
การเดินทาง
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้ อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจ
ของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
9. ค่ าบริการดังกล่าว (ข้ อ 1-8) เป็ นค่ าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ ป็ นชาวไทยเท่ านั้น!!! ต
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่ าทําหนังสื อเดินทางทุกประเภท
2. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ , คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ รวม 280 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 จะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
5. ค่ าวีซ่าจีนสํ าหรับชาวต่ างชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้ งแรก ชําระมัดจําท่านละ 15,000 บาท หรื อทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง) พร้อมส่ งสํ าเนา
หนังสื อเดินทาง ให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. ส่ งหนังสื อเดินทางตัวจริ ง, พร้ อมรู ปถ่ าย จํานวน 2 รู ป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้ อด้ านล่ าง) และเอกสารที่ให้
กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ ให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ก่ อนเดินทาง 20 วัน **กรณียื่นด่ วน 2 วันทาการ ชาระค่ าส่ วนต่ างเพิ่ม
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 15,000 บาท
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แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค้ าใช้ จ่ายทั้งหมด
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะพิจารณาเลื่อนการ
เดิ นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่าห้อง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 กรุ๊ ปที่เดิ นทางช่ วงวันหยุดเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั รวมถึ งเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้ อควรทราบก่อนการเดินทาง
 คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็ นไปอย่างราบรื่ น และ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิ วตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุ บนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นปรับสู งขึ้ น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรั บราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทาง
แล้ว
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ นอัตราค่ าบ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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 ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้
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
ซี ทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์ มชุดทํางาน ชุดนักเรี ยน นักศึกษา), ห้ามใส่ แวนตาสี ดาํ หรื อกรอบแว่นสี ดาํ ,
ห้ามสวมใส่ เครื่ 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 งหนังสื อ
เดินทาง
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่ า 18 ปี เดินทาง ใช้ เอกสารเพิม่ เติม จากข้ อ 1-3 ดังนี้
 เดินทางพร้ อมพ่อแม่ / เดินทางพร้ อมพ่อ หรือ 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
4. กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
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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 ทํางานใน
ประเทศไทย 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 าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั ท่านละ 5,060 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ ทเี่ จ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย)
ประเทศทีไ่ ม่ สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่ วนได้
ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่ เข้ากลุ่ มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์
โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
9. กรณีหนั งสื อ เดิ นทางต่ างด้ าว (เล่ ม เหลื อง) ผูเ้ ดิ นทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่ าเข้าประเทศจี นด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ก่อนทําการยืน่ วีซ่า
10.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง น้อย 10
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
11. โปรดทําความเข้ าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม หรื อเปลี่ ยนระเบี ยบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของ
สถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
12. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดิ นทาง และยกเว้นการทําวีซ่าจี น ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า
/ ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์
เอกสารในการทําวีซ่าเกาหลีเหนือสํ าหรับหนังสื อเดินทางไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชํ ารุ ดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชํ ารุ ด เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการ
ขอออกนอกประเทศของท่านได้
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2.
3.
4.
5.

หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รู ปถ่ ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรู ปจํานวน 2 ใบ ขนาด 2 นิว้ พืน้ หลังสี ขาวเท่านั้น!!
สําเนาบัตรประชาชน
เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

** ก่อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ
จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่างนี!้ !!!
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน และตามความเป็ นจริง เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-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...............................................
..............

ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).........................................................................................
ตําแหน่ งงาน...................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................
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**กรณีเกษียณอายุงาน กรุ ณากรอกชื่ อสถานที่ทาํ งาน/ ทีอ่ ยู่ ทีเ่ คยทํางาน......................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................โทร................................
(สํ าคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที.่ ............... เดือน........................ปี ........................ ถึง วันที.่ ......................เดือน........................ปี .....................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสั มพันธ์ .......................................................................................................เบอร์ โทร............................................
หมายเหตุ
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภา ยหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)



