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วันที� กําหนดการ เช้า เที�ยง เย็น โรงแรม 

� 
กรุงเทพฯ-ฉงชิ�ง (WE684 : 10.30-14.50 หรือ  
��.,--�-.�-) -อิสระช้อปปิ2 งหงหยาต้ง-ลงเรือสําราญ 
PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 

X ✈ � 
เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

B ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ2นฝั�งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ 
งานเลี2ยงต้อนรับจากทางเรือ 

� � � 
เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

N ช่องแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั�งเรือเล็กชม 
เสิ�นหนงซี-งานเลี2ยงอําลาจากทางเรือ 

� � � เรือสําราญ PRESIDENT 
CRUISE NO.7 OR 8 

R ชมทิวทัศน์แม่นํ2าแยงซีเกียง-เขื�อนซานเสียต้าป้า(รวม 
รถกอล์ฟ)-เมืองอีTฉาง-นั�งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ฉงชิ�ง 

� � � 
HILTON HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ - ดาว 

- 
ช้อปปิ2 งถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลา
ประชาคม-ฉงชิ�ง-กรุงเทพฯ (WEWX- : �-.-,-�X.,, 
หรือ �W.�,-�X.N, ) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหวัหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จาํนวน �-, หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 
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ขอ้ควรทราบกอ่นจองทวัรจ์นี MUST READ 
*ขอเก็บคา่วซี่าเด ี�ยวตามจรงิ: กรณปีระเทศจนียกเลกิวซี่ากรุ๊ปเขา้จนี//ยกเลกิวซี่าหนา้ดา่นเขา้จู่ไห่-เซนิเจิ�น 
*ลกูคา้ท ี�เคยเดนิทางไปประเทศตอ่ไปนี- ตอ้งย ื�นวซี่าเด ี�ยวเทา่น ั-น: กรุณาแจง้เจา้หนา้ที!กอ่นทําการจอง ทัวร์
ไม่รับผดิชอบและไม่คนืเงนิใดๆทั �งสิ�น หากท่านไม่ไดย้ื!นวซีา่เดี!ยวและมผีลเขา้ประเทศจนีไม่ได ้
ตรุกี-อียปิต-์อนิเดยี-ศรีลงักา-จอร์แดน-อสิราเอล-อัฟกานสิถาน-ปากีสถาน-อุซเบกสิถาน-ทาจกิสิถาน-เตร์กเมนสิถาน-อหิร่าน-อริัก-
ซาอุดอิาระเบีย-ซีเรยี-เลบานอน-ลเีบีย-ซูดาน-แอลจีเรีย-ไนจีเรีย-คาซัคสถาน-รัฐปาเลสไตน์-เยเมน-โอมาน-โซมาเลยี 

 
*หากผูเ้ดนิทางอายุ18ปีหรอืนอ้ยกวา่18ปี ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท ี�กอ่นทาํการจองทุกคร ั-ง เพราะบางประเทศ 

บางโปรแกรมมคีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิสาํหรบัผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ18ปี เชน่ จนี,ฮอ่งกง,มาเกา๊ เป็นตน้ 
 

*ราคานี-ผูเ้ดนิทางตอ้งไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่น ั-น !!! เท ี�ยวตามโปรแกรมกาํหนด หากไมล่งรา้นรฐับาลหรอื
รา้นชอ้ปปิ- ง เก็บเพิ�มทา่นละ 100USD ตอ่ทา่น ตอ่รา้น (ประมาณรา้นละ3,000บาท) 

 

�ราคานี-สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั-น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัbวเครื�องบนิปรบัขึ-น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี-ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั-น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี-โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัbวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัbวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัbวที�สนามบนิเท่าน ั-น* 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ B-N ท่าน 

เด็กอายุ B-�X ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัTว 

วันที� BR-BX สิงหาคม B-W�         N,,]]] บาท N,,]]] บาท �B,,00 บาท B�,]]] บาท 

วันที� ^-�� กันยายน B-W� N,,]]] บาท N,,]]] บาท �B,,00 บาท BR,]]] บาท 

วันที� B�-B- กันยายน B-W� N�,]]] บาท N�,]]] บาท �B,,,, บาท BR,]]] บาท 

วันที� �B-�W ตุลาคม B-W� NB,]]] บาท NB,]]] บาท �B,,,, บาท B-,]]] บาท 
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***กรณีทา่นสาํรองต ัbวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยในสว่นนี-เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิ

ดเีลยห์รอืปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั-ง*** 
 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั-นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั-น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 

 

*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิlเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 4 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 4-5 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 

(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�)  

� กาํหนดการเดินทาง   
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ฉงชิ�ง-อิสระช้อปปิ2 งหงหยาต้ง 
                           ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 
07.3, น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั2 น R 

เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หน้าที�จากทางบริษทัฯ คอยต้อนรับ และ
อาํนวยความสะดวกแด่ทา่นก่อนออกเดินทาง 

10.30 น.  � เหิรฟ้าสู่ เมืองฉงชิ�ง โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WEWXR : �,.N,-�R.-, หรือ ��.,--�-.�- 
  (บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 
14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ�ง ตั'งอยูภ่าคตะวนัตกของประเทศจีน ทั'งเป็นมหานครที�ใหญ่ที�สุด

ของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ' า และทางอากาศ ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่น อิสระช้อปปิ2 งหงหยาต้ง เป็นแหล่งช้อปปิ' งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซน
หลายชั'น ในส่วนของชั'น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีน
โบราณ ที�โดดเด่นเห็นจะเป็นสินคา้แปรรูป และเครื�องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วตัุดิบที�ชาวจีนเสฉวน 
นิยมใส่ลงไปในอาหาร    

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
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นาํท่าน ลงเรือสําราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8  เพื�อเริ� มต้นแห่งการล่องแม่นํ' าแยงซี
เกียง ที�มีความยาว 9:; กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบนอ้ยใหญ่มากมาย                                                
� พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 

วันที�สอง ผ่านเมืองเฟิงตู-ขึ2นฝั�งชมเจดีย์สือเป่าไจ้-งานเลี2ยงต้อนรับจากทางเรือ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะล่องผ่าน เมืองเฟิงตู (เมืองผี) เป็นเมืองขนาดกลางริมฝั�งแม่นํ' าอ ําเภอวั�นเซี�ยน ซึ� งเป็นเมือง
ยมโลกจาํลองที�สร้างตามความเชื� อของชาวจีน ในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋า และพุทธ
ผสมผสานกนัเกี�ยวกบับาปบญุคุณโทษมีประวติัความเป็นมายาวนานถึง ?@@ กวา่ปี 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
บ่าย นาํทา่นขึ2นฝั�งเพื�อเดินชมความงามของ เจดีย์สือเป่าไจ้ ตั'งอยู่ติดขนาบเขาหวี' อิ'น ทางทิศเหนือของ

แมน่ํ' าแยงซีเกียง สร้างขึ'นในยคุราชวงศห์มิง สมยัปีวา่นลี�  โครงสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมคล้าย
เจดีย ์ทาํจากไม ้และเชื�อมต่อกนัโดยไมไ่ดใ้ชต้ะปเูลย มี 9; ชั'น สูงประมาณ AB  เมตร ซึ� งนับเป็นสิ� ง
มหศัจรรยที์�ถูกจดัอนัดบัไวว้า่เป็น 9 ใน C สิ�งมหศัจรรยข์องโลกก็วา่ได ้

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าบนเรือ  
��พบกับการเลี2ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น�� 
� พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 

วันที�สาม ช่อแคบชวีถังเสีย-ช่องแคบอูเสีย-นั�งเรือเล็กชมเสิ�นหนงซี-งานเลี2ยงอําลาจากทางเรือ                            
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทศัน์  ช่องแคบชวีถังเ สีย ชึ� งเป็นช่องแคบที� มีความยาวสั' นที� สุดเพียง C 
กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที�ดึงดูดใจนกัทอ่งเที�ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงตะวนัตกของช่องแคบ
ที�ชื�อวา่ประตูขยุเหมิน บริเวณนี'กระแสนํ' าจะไหลเชี�ยวกรากมากโดยในอดีตเรือสําราญต้องฝ่าด่าน
อนัแข็งแกร่งนี'ไปใหไ้ดด้ว้ยความปลอดภยั ระหว่างนั'นเรือสําราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มี
ความยาวประมาณ ?; ก.ม. เป็นช่องแคบใหญ่อนัดบัหนึ� งในบรรดาช่องแคบของแม่นํ' าแยงซีเกียง 
โดยที�สองฟากฝั�งจะมีแนวหินผา ที�มีลกัษณะเหมือนหินวางเรียงรายซอ้นกนัเป็นชั'นอย่างมีระเบียบ
ก่อใหเ้กิดทศันียภาพที�โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ   

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ  
บ่าย นาํทา่นเปลี�ยนลงเรือเล็กเพื�อชมความงามของ เสิ�นหนงซี ต้นนํ' าเกิดจากเสิ� นหนงเจี'ย เลยได้ซื�อว่า 

เสิ�นหนงซี ที�มีความยาว B@ กิโลเมตร ก่อนจะไหลเขา้แมน่ํ' าแยงซีเกียง ได้รวมกับแม่นํ' าอีก 9D สาย 
สองขา้งทางมีหุบเขาปกคลุม นํ' าใส และไหลเชี�ยว 
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คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าบนเรือ  
��พบกับการเลี2ยงอําลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น�� 

� พักบนเรือสําราญหรู PRESIDENT CRUISE NO. 7 OR 8 ระดับ 5 ดาว***** 
วันที�สี�  ชมทิวทัศน์แม่นํ2าแยงซีเกียง-เขื�อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ)-เมืองอีTชาง-นั�งรถไฟความเร็วสูง

กลับสู่ฉงชิ�ง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

เรือจะแล่นผ่านทิวทศัน์ใหท้า่นไดช้มความงามตามธรรมชาติของแม่นํ' าแยงซีเกียง จากนั'นนําท่าน
ขึ2นจากเรือ ชมเขื�อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที�ใหญ่โต
ที�สุดอีกอยา่งหนึ�งของจีน นบัตั'งแต่การสร้างกาํแพงเมืองจีน มีความยาวทั'งหมด E,@EA  เมตร ช่อง
ระบายนํ' ายาว ?CEเมตร ซึ�งสามารถเก็บกกันํ' าไดถึ้ง E:.E ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื�อนสูง 9CA 
เมตร แบง่ออกเป็น A ส่วนกล่าวคือ ; ส่วนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้า  ซึ� งสามารถผลิตพลังงาน
กระแสไฟฟ้าส่งใหพื้'นที� 9 ใน A ของประเทศจีน อีก 9 ส่วนสําหรับระบายนํ' า และ ; ส่วนป็นประตู
สําหรับเรือแล่นผ่านโดยแบง่เป็นเรือที�มีระวางขบันํ' าตั'งแต่ E@@@-9@,@@@ตนั และเรือที�มีระวางขับนํ' า
นอ้ยกวา่ E,@@@ ตนั โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน A ลําดับชั'นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์
ทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ยงัช่วยป้องกนัอุทกภยัสองฝากฝั�งแม่นํ' าแยงซีเกียงอีกด้วย (รวมรถกอล์ฟ) 
จากนั'นนาํทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองอีTฉาง หรือเรียกยอ่ๆ วา่ เมืองอีJ ตั'งอยูท่างทิศตะวนัตกของ
มณฑลหูเป่ย และอยูป่ากช่องแคบซีหลิงเสียของแมน่ํ' าแยงซีเกียง ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่า
กลุ่มนอ้ยที�มาอาศยัอยูร่่วมกนัประมาณ ;@ กวา่เผ่า อาทิเช่น เผ่าหุย ถู่เจีย  แมนจ ู และชาวฮั�น ฯลฯ  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ เพื�อเดินทางกลับสู่ฉงชิ�ง ดว้ย รถไฟความเร็วสูงขบวนต้งเฉอ ขบวน

ที� D…. (บัตรโดยสารชั2นปกติ) ระยะเวลาการเดินทางใชเ้วลาประมาณ ? ชั�วโมง E@ นาที ซึ� งวิ�งด้วย
ความเร็ว 150 กิโลเมตร/ชั�วโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื�อความรวดเร็ว) ถึง เมืองฉงชิ�ง ซึ� ง
เป็นมหานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน และเป็นศนูยก์ลางของการคมนาคมทางบก ทางนํ' า และ
ทางอากาศที�อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
� พักที� HILTON HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว***** 

วันที�ห้า  ช้อปปิ2 งถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ฉงชิ�ง-กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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นาํทา่นอิสระชอ้ปปิ' งยา่น ถนนคนเดินเจี�ยฟางเป่ย เพื�อเลือกซื'อสินคา้ราคาถูกมากมาย หรือซื'อเป็น
ของฝากสําหรับคนที�รักทางบา้น 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํทา่นชม มหาศาลาประชาคม (ชมและเก็บภาพบรรยากาศด้านนอก) ซึ� งนายเฮดหลงแห่งกองทพั

คอมมิวนิสต์ริเริ�มสร้างขึ'นภายหลงัการปฏิวติัสําเร็จ ในปี พ.ศ. ;?:? จคุนไดก้วา่ ?,@@@ คน ใช้เป็นที�
ประชุมสภาผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน สร้างโดยจาํลองแบบมาจากหอเทียนถานที�เมือง
ปักกิ�ง สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสู่ สนามบินฉงชิ�ง 

15.50 น.  � เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที�ยวบินที� WEWX- : �-.-,-�X.,, หรือ �W.�,-�X.N,    
(บริการอาหาร และเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

18.00 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....� � � � � 
 

********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ*********    
� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั2งแต่ �, ท่านขึ2นไป ***) 
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อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัTวเครื�องบินชั'นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบไุวใ้นรายการเทา่นั'น  
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ' ามนัขึ' น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT เก็บค่าภาษี

นํ' ามนัเพิ�มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี2เช็คภาษีนํ2ามัน ณ วันที� BN ก.ค. W�  
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ ? วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม �,�50 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-E ทา่น), อาหาร และเครื�องดื�มทกุมื'อ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 
A.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบไุวใ้นรายการ 
6. นํ2าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กิน 2@ กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ'นเครื�องได ้9 ชิ'น ต่อทา่น นํ' าหนกัต้องไม่เกิน D กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ ้มครอง

ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั'งแต่ 9 เดือนขึ'นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 9 เดือน ถึง 9A ปี และผูที้�มีอายุสูงกว่า D@ ปี 
ขึ'นไป ค่าชดเชยทั'งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ท ั'งนี' ย่อม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

**ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื-อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื'อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวข้อง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ ํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอั์ 

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ �-^) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั2น!!!  
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
9.  ค่าทําหนังสือเดินทางทกุประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบ ุเช่น ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม �-, หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า �- ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ�ม �,, หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที�จา่ย E % ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที�ถูกตอ้ง จะต้องบวก

ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม และหกั ณ ที�จา่ย จากยอดขายจริงทั'งหมดเทา่นั'น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิT ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เทา่นั'น 
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5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื�อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั2งแรก ชาํระมดัจาํทา่นละ 1-,000 บาท หรือทั'งหมด (ภายใน E วนั หลังจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน B รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง �- วัน **กรณียื�นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่า
ส่วนต่างเพิ�ม #,%50 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั2น)  

3. ชําระส่วนที�เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไมน่บัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
#เงื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง//เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่น

จอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิ

กอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี-: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:        หกัคา่มดัจาํท ั-งหมด 

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 35 วนั (ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:   ยดึคา่ทวัรท์ ั-งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบิน
เช่าเหมาลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่า
ทวัรเ์ตม็จาํนวน* 
**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� 
เพราะเปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ย
เพิ�มเตมิ)** 

 
กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เลื�อนการเดินทางของทา่นไปยงัคณะต่อไป แต่ท ั'งนี'ทา่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัJว
เครื�องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที�สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกิดขึ' นตามจริง ในกรณีที�ไม่
สามารถเดินทางได ้
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� เมื�อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ทา่นสละสิทธิT  ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั'งสิ'น  

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พัก รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น 
Extra Flight และ Charter Flight จะไมมี่การคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ท ั'งหมด เนื�องจากค่าตัJวเป็นการเหมาจ่ายใน
เที�ยวบินนั'นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทัวร์ครบ �, ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
� บริษทัฯ มีสิทธิT ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี'  เมื�อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
� รายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
� รายการทอ่งเที�ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื�อใหโ้ปรแกรมการทอ่งเที�ยวเป็นไปอย่างราบรื� น 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั 
� บริษทัฯ ไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�นๆที�อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้า่ยเพิ�ม เติมที�เกิดขึ'นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ทา่นถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั'งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
� หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั'งสิ'น แต่ท ั'งนี'ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิT การจดัหานี'โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี' คิดตามราคาตัJวเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตัJวเครื�องบินปรับสูงขึ'น บริษทัฯ สงวนสิทธิT ที�จะปรับราคาตัJว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื'อ เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั'งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิT ที�จะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั'งสิ'นอัตราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั'งสิ'น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัJวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั' ง  มิฉะนั'นทาง
บริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั'งสิ'น 



 

รหสัทวัร ์: SHWECKG6 

รหสัทวัร ์: SHWECKG6 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั-งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี- 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 

� เมื�อทา่นตกลงชาํระเงินไมว่า่ท ั'งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั'งหมด 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไมต่ํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั2งสิ2น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน B ใบ ขนาด �.- X B นิ2ว พื 2นหลังสีขาวเท่านั2น!!  

ข้อห้าม : หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเปื' อน, ห้ามยิ'ม, ห้ามใส่เสื' อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื' อคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), หา้มใส่แวนตาสีดํา หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เครื�องประดบัทกุชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิvปติดผม คาดผม เข็มกลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ'ว และใบหูท ั'ง ; ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเทา่นั'น และตอ้งไมใ่ช่สติvกเกอร์ หรือรูปพริ'นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน B เดือน  
**ทา่นที�ประสงค์ใชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกัดจดัมาพร้อมกับการส่ง
หนงัสือเดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �X ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี2 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
9. สําเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั2งนี2กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 

  ;. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
  E. สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
  ?. กรณีชื�อไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

9. สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั2งนี2กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า W ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
;. สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
E. สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 
?. กรณีชื�อไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
A. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเทา่นั'น 

B.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี2 
9. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเทา่นั'น  
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;. หนงัสือชี'แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเทา่นั'น 
E. สําเนาบุค๊แบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั'นตํ�า 100,000 บาท 
3. สําเนาบตัรประชาชน และสําเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูร้ับยื�นวีซ่าที�ศนูยย์ื�นวีซ่าจีนในวนัยื�นวีซ่า 

D.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี2 
9. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั'น!! ต่ออายุการทาํงานแล้วไม่ตํ� ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
;. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สําเนาบุค๊แบงค์ อพัเดทยอดปัจจบุนั ขั'นตํ�า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ทา่นละ A,@60 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยโุรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวีซ่า 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั'นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อย่าง 
นอ้ย 9@ วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศนูยย์ื�นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิT
ของสถานทตู และบางครั' งบริษทัทวัร์ไมท่ราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นทาํบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย ; อาทิตย ์

  
       ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั2 ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจาก

ทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลัก ** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี2!!!! 
เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอียดทั2งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่าร้าง    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส......................................................................................................... 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
.............................................................. . ..... ... ... .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชื�อสถานที�ทํางาน/ ที�อยู่ ที�เคยทํางาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวันที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที�.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  � ไม่เคย   � เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื�อวันที�................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที�.......................เดือน........................ปี..................... 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
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ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหต ุ
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั2งนี 2
เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที�นี 2  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
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