TEL 02‐253‐9568

คุนหมิง–ต้ าลี–่ ลีเ่ จียง (Package Golf one day)
5 วัน 4 คืน
ค ุนหมิง-เมืองต้าลี่-เจดียส์ ามองค์(นัง่ รถกอล์ฟไฟฟ้า)-เมืองโบราณต้าลี่
เดินทางโดยสายการบินไทย (TG) / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
*** อาหารพิเศษ ส ุกี้เห็ด...***

กําหนดเดินทาง ...................
วันที� 1

กรุ งเทพฯ – คุนหมิง –ต้ าหลี่ - เมืองโบราณต้ าหลี่

07.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวก
เรื่ องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ นครคุนหมิง โดยสายการไทย โดยเที่ยวบิน TG 612
ถึงท่าอากาศยาน นครคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองต้ าลี่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง จากนั้นพาท่านเที่ยวชม
ถนนโบราณต้ าลี่ ซึ่งเป็ นถนนโบราณในสมัยอานาจักรน่านเจ้า ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ ง
สิ นค้าพื้นเมืองตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร (1)
พักทีต่ ้ าลี่ ASIA STAR HOTEL 4 .5 ดาว หรื อระดับเดียวกัน

10.55 น.
14.05 น.

คํ่า

วันที� 2

เจดีย์สามองค์ (รวมรถไฟฟ้า)-วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย-ลีเ่ จียง(Bus)-สระนํา้ มังกรดํา

เช้า

บริ การอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (2)
นําท่านชม เจดีย์ 3 องค์ ซึ่ งตั้งอยูใ่ นวัดฉงเซิ่ ง บริ เวณทางเหนื อของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่ งนี้ เรี ยกได้ว่าเป็น
สัญญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็ นวัดที่สร้างในสมัยราชวงค์ถงั ของจีนในสมัยที่พุทธมหายานเจริ ญรุ่ งเรื อง โดยสร้าง
เจดียอ์ งค์กลางเป็ นองค์แรกที่มีความสู งจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอัน
เป็ นที่ที่ต้ งั ประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็ นพระพุทธรู ปที่แสดงถึงความมัง่ คัง่ ของอาณาจักรต้าลี่ แสดงถึง
ความรํ่ารวยของพลเมือง และความสงบสุ ขของชาวเมือง
แล้ วนําท่ านนั่งรถไฟฟ้าขึน้ สู่ ตําหนักนําท่ านตามรอยตํานานความศักดิ์สิทธิ์ทลี่ อื ลัน่ ทัว่ พืน้ ปฐพีท้าวจตุคามราม
เทพ -พระเทวราชโพธิสตั ว์แห่งอาณาจักรทะเลจีนใต้(คาบสมุทรทะเลใต้) ที่วดั เจดียส์ ามองค์(ซานท่า) เป็ นวัด
เก่าแก่ที่มีอายุประมาณ 1,200 ปี ก่อน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างท้าวจตุคามรามเทพภาคพญามังกร ที่มีรูปลักษณะเป็ น
พระโพธิสตั ว์ประทับบนขดพญานาคเก้าเศียรและห้าเศียรตามลําดับทั้งยังมี ก้อนเมฆลอยอยูด่ า้ นล่าง จากนั้นนํา
ท่าน วัดเจ้ าแม่ กวนอิมแปลงกาย (วัดกวนอิมถาง) ตามตํานานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหิ น
ใหญ่ไว้ขา้ งหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ข้ ึนในราชวงศ์ถงั เป็ นวัดที่มี
ประติมากรรมเยีย่ มยอดแห่งหนึ่ง
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (3)
นําท่านมาเที่ยว สระนํา้ มังกรดํา นี้มีที่มาจากตํานานเล่าขานกันว่าในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดําปรากฏกายใต้น้ าํ บ้าง
ผุดขึ้นมาจากสระนํ้าบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงนํ้าใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์
ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิ มะมังกรหยกที่มองจากบริ เวณสระ
มังกรดําเป็ นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร (4)
พักที่ลี่เจียง ลีเ่ จียง แอนเชียน ทาวน์ กอล์ ฟ โฮเต็ล (Lijiang Ancient Town Golf Hotel 5 ดาว) หรื อระดับเดียวกัน

กลางวัน

คํ่า

วันที� 3

package golf one day

กลางวัน
คํ่า

รับประทานอาหารกลางวันอิสระ
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร (6)
พักที่ลี่เจียง ลีเ่ จียง แอนเชียน ทาวน์ กอล์ ฟ โฮเต็ล (Lijiang Ancient Town Golf Hotel 5 ดาว) หรือระดับ
เดียวกัน

เช้า
บริ การอาหารเช้าที่หอ้ งอาหารของโรงแรม (5)
....................... Package Golf 18 หลุม

โปรแกรมสํ าหรับผู้ตดิ ตาม
เช้ า

รับประทานอาหารทีห่ ้ องอาหารของโรงแรม (5)
นําท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นําท่านเปลี่ยนนัง่ รถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่ จุดนัง่ กระเช้าที่ระดับความสู ง
3,356 เมตร นําท่านนัง่ กระเช้ าใหญ่ ข้ ึนสู่ ภูเขาหิ มะมังกรหยก สู่ จุดชมวิวสู งสุ ดจากระดับนํ้าทะเล 4,506 เมตร ซึ่ง
ท่านสามารถสัมผัสหิ มะที่ปกคลุมอยูต่ ลอดทั้งปี อย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และ
สวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ข้ ึนยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็ นลักษณะคล้ายมังกร
กําลังเลื้อย บนพื้นสี ขาวของหิ มะที่ปกคลุมอยูน่ ้ นั ดูราวกับหยกขาว ที่ตดั กันสี น้ าํ เงินของท้องฟ้ า คล้ายมังกรขาว
กําลังล่องลอยอยูบ่ นฟากฟ้ า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิ มะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มดํ่ากับความหนาว
เย็นของธรรมชาติ

กลางวัน 
13.30 น.

คํา่



 รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
พาท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์ อนั ยิง่ ใหญ่ โดยผูก้ าํ กับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้
ภูเขาหิ มะมังกรหยกเป็ นฉากหลัง และบริ เวณทุ่งหญ้าเป็ นเวทีการแสดง โดยใช้นกั แสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสี ยง
การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่ องราวชีวิตความเป็ นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นําท่านมุ่งสู่ อุทยานนํา้
หยก เป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อนํ้าสําหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด อาทิเช่นปลาแซลมอล
และนําท่านสู่ วัดยอดหยก วัดอวีเ้ ฟิ ง อันเป็ นวัดลามะทิเบตที่มีความสวยงามตั้งอยูบ่ นยอดเขา สร้างในสมัย
ราชวงศ์ชิง ภายในบริ เวณวัดร่ มรื่ นไปด้วยต้นเคมีเลียพันธุ์ต่างๆ บางต้นอายุกว่า 500 ปี
 รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
พักที่ลี่เจียง ลีเ่ จียง แอนเชียน ทาวน์ กอล์ ฟ โฮเต็ล (Lijiang Ancient Town Golf Hotel 5 ดาว) หรือระดับ
เดียวกัน

วันที� 4

เมืองเก่าซ่ ูเห่อ-ลี่เจียง-ต้าหลีโ่ ดยรถบัส-คุนหมิง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7)
นําท่าน ไปเมือง เก่ าซู่เห่ อ ห่างจากเมืองลี่เจียงประมาณ 4 กิโลเมตร เมืองเก่าซูเหอก็เป็ น 1 ใน 3 เมืองของลี่เจียงที่
ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก เมืองนี้ถือเป็ นเมืองเก่าแห่งแรกของลี่เจียง บรรยากาศโรแมนติก ที่นี่เนื้อที่
เยอะ ตรอกซอกซอยก็เยอะ มีท้ งั โซนที่เก่าแบบเก่าแทบพัง กับโซนที่ปรับปรุ งแล้ว แล้วก็โซนที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆ
 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (8)
นําท่านเดินทางส่ ูสนามบินลี่เจียง
เดินทางกลับเมือง คุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อิสเทิร์น เที่ยวบินที่ 5759

11.00 น.
11.45 น.
14.10 น.

15.05 น.

คํ่า



เดินทางถึงสนามบิน เมืองคุนหมิง นําท่านชม “ตําหนักทองจินเตีย้ น” (jindian) 金殿 ตั้งอยูบ่ นภูเขา หมิงฟ่ งซาน
ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตําหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะ
โดยอ๋ อง หวูซนั กุย้ ผูป้ กครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตําหนักหลังนี้มีความสู ง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.
2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง นํ้าหนัก กว่า 250 ตัน เป็ นสิ่ งปลูกสร้าง
ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกาํ แพงและป้ อมล้อมรอบตําหนักเสมือน
กําแพงที่ลอ้ มรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวนํ้าหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกาย
สิ ทธ์น้ าํ หนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็ นอาวุธ
ประจํากายของ อ๋ อง หวูซนั กุย้ จากนั้นนําท่านชม สิ นค้ า OTOP จีน นําท่าน
นําชมศูนย์ วจิ ัยทางการแพทย์ แผนโบราณ ฟังเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ที่มีการส่ ง
เสริ มการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ และมียาครอบจัก
วาล “เป่ าฟู่ หลิง หรือ บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสี ยงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจาก
การโดนความร้อนเช่น นํ้าร้อนลวก หรื อ นํ้ามัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรื อจะ
ทาเพื่อป้ องกันผิวไหม้เสี ยจากการตากแดดเป็ นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิ ว ฝ้ า จุดด่างดําบนใบหน้าให้หน้า
เนียนใส นําท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้ าไหมของจีน ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสี ยง มีสินค้าหลายรู ปแบบเหมาะแก่การ
เป็ นของฝากของที่ระลึกและนําท่านเข้าร้ านชา
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร (9) *** อาหารพิเศษ สุ กเี้ ห็ด ***
หลังอาหารนําท่าน ช้ อปปิ้ ง ประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็ นประตูศกั ดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของอาณาจักรยูนานโบราณ
เชื่อว่าใครได้ลอดประตูแห่งนี้ แล้วจะทําให้ศิริมงคลเพิ่มขึ้นทวีคูณ
พักที่ คุนหมิง LONG WAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

วันที� 5

วัดหยวนทง- คุนหมิง - กรุ งเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10)

นําท่านสู่ วดั หยวนทงวัดเก่าแก่ของเมืองคุนหมิงนมัสการพระพุทธชินราชจําลองจากประเทศไทยที่นาํ มา
ประดิษฐานไว้โดย พลเอก เกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ เมืองครั้งดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดและ
เก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618- ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบนั เป็ นวันที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า1,200ปี ตั้งอยูท่ ี่ถนนหยวนทงเจียงเป็ นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนห
มิง ภายในวัดตกแต่งร่ มรื่ นสวยงามกลางลานมีสระนํ้าขนาดใหญ่มีสะพานข้ามไปสู่ ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ เมื่อ
เดินเข้าภายในวัดพระองค์แรกที่เราได้เจอคือ “พระสังฆจาย” หรื อที่ชาวจีนเรี ยกว่าพระในอนาคต จะเป็ นพระองค์
แรกที่ยมิ้ และต้อนรับผูค้ นที่เข้ามาไหว้พระเบื้องหลังของพระสังฆจายจะมีพระอยูอ่ งค์หนึ่งที่เรี ยกว่า อุยโถว เขียน
ว่า อุ่ยทอ สําหรับพระองค์น้ ีเป็ นพระที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของวัด ดังนั้นเราจะเห็นพระอุ่ยทอหันหน้ามอง

กลางวัน
15.20 น.
16.35 น.

ไปทางวิหารตลอดเวลา นอกจากนี้สองข้างของพระอุ่ยทอจะมีเท้าจตุโลกกบาล ซึ่งคนจีนเวลาจะไหว้พระจะไหว้
ให้ครบทั้งสี่ ทิศ คือ ทิศเหนือเกี่ยวกับพ่อแม่ ทิศตะวันออกเกี่ยวกับครู ทิศใต้เกี่ยวกับครอบครัว และทิศตะวันตก
เกี่ยวกับเพื่อนฝูง มีสะพานข้ามไปสู่ ศาสนาแปดเหลี่ยมกลางสระตั้งอยุก่ ลางสระนํ้ามรกต ซึ่งเป็ นสระนํ้าสี เขียว มี
สัตว์น้ าํ ทั้งปลา ทั้งเต่าอยูม่ ากมาย ศาลาแปดเหลี่ยมหลังนี้เป็ นศาลาอู๋ซานกุย้ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิงในศาลา
ประดิษฐาน “เจ้าแม่กวนอิมพันกร” และเจ้าแม่กวนอิมพม่าหรื อเรี ยกว่า “เจ้าแม่กวนอิมหยก” ในวิหารส่วนหลัง
ภายในวัดหยวนทงนี้ ยังเป็ นวิหารที่นกั ท่องเที่ยวชาวไทยจํานวนมากที่เดินทางมาถึงนครคุนหมิง จะต้องแวะมา
สักการบูชาอยูเ่ สมอ เนื่องจากเป็ นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจําลอง ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปทองเหลืองที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระราชทานให้อญั เชิญมาประดิษฐาน ณ วัดหยวนทงแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร(11)
หลังอาหารนําท่านสู่ สนามบินคุนหมิง
เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ...

รายการท่ องเทีย่ วนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม
ทั้งนีถ้ ือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ เป็ นสํ าคัญ
อัตราค่ าบริการ

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าโรงแรมที่พกั 4 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว
2. ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000.- บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
4. ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย - จีน (ทุกแห่ง)

5. ค่ารถรับ - ส่ งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. บริ การนํ้าดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด / วัน
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
2 . ค่าระวางกระเป๋ านํ้าหนัก กิน 20 กิโลกรัม
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รี ดผ้า ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า - แจ้งออกของคนต่างด้าว
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นวันละ 15 หยวน และคนขับรถ วันละ 15 หยวน ต่ อวัน ต่ อคน
เอกสารในการยืน่ วีซ่า (สํ าหรับพาสปอร์ ตไทย)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุ ณาตรวจวันหมดอายุ)
2. รู ปถ่าย 1-2 นิ้ว ท่านละ 2 รู ป (รู ปสี อย่างเดียว รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. ระยะเวลาในการทําวีซ่า 4 วันทําการ
4. สําหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม

เอกสารทําวีซ่าจีน
1. เล่มพาสปอร์ตไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน / รู ปถ่าย สี หน้า ตรง ขนาด 1 นิ้ว – 2 นิ้ว ท่านละ 1 รู ป
2. กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
2.1. สําเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ถึง ปัจจุบนั
2.2. สําหรับพาสปอร์ตทําใหม่และในเล่มเก่ามีวีซ่าจีน ภายใน 1ปี
ให้แนบสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่าและสําเนาวีซ่าเล่มเก่ามาด้วย
3. กรณี เป็ นเด็ก อายุต่าํ กว่า 18 ปี ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ไม่เคยเดินทางไปประเทศจีน ภายใน 1 ปี
3.1. สําเนาใบสู ติบตั ร (ใบเกิด)
3.2. สําเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน ของ บิดา หรื อ มารดา
3.3. สํ าเนาพาสปอร์ ต บิดา หรื อ มารดา และ สํ าเนาวีซ่าจีนของบิดา หรื อ มารดา
ที่เคยเดินทางไปจีน ภายใน 1 ปี (ถ้าบิดามารดาไม่มีพาสปอรต์ ไม่ได้เดินทาง เอาสําเนาบัตรประชาชนก็ได้ค่ะ)
4. สามี/ภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ไม่ ได้ จดทะเบียน ให้ไปทําเล่มสมุดบัญชีเล่มใหม่ อัพยอด ประมาณ 6 หมื่นบาท
ขึ้นไป
5. สามีภรรยา ท่านใดท่านหนึ่งไม่มี BOOK BANK ถ้ าจดทะเบียนสมรส นามสกุลเดียวกัน ใช้ BOOKBANK เดียวกันได้
พร้ อม แนบใบทะเบียนสมรส
6. ถ้าผูส้ ู งอายุที่ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ให้ ใช้ สมุดบัญชีของ บุตร ได้ BookBankอย่างตํ่า 3เดือน ควรปรับยอดให้เป็ นปัจจุบนั
(สําเนา)**** และ สํ าเนาทะเบียนบ้ าน

7. สําหรับต่างชาติ // พาสปอร์ตอเมริ กา
- มี WORK PERMIT (ทางบริษทั ยืน่ วีซ่าให้ ได้ )
เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1 พาสปอร์ต +รู ปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรู ป
2 สําเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็ น ปัจจุบนั
3 เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
- ไม่ มี WORK PERMIT ( ลูกค้ าต้ องยืน่ วีซ่าด้ วยตนเองบริษทั ทําให้ ไม่ ได้ )
เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1 พาสปอร์ต +รู ปถ่าย สี 2 นิ้ว สองรู ป
2 สําเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 3 เดือน อัพยอดเป็ น ปัจจุบนั
3 เอกสารการงาน (ภาษาอังกฤษ)
4. ใบคอนเฟิ ร์ม ตัว๋ + ใบคอนเฟิ ร์มโรงแรม
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)

เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.....................................................................SURNAME......................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.....................................จังหวัด......................................ประเทศ.................................สัญชาติ....................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง.....................................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ................................................
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
สถานภาพ  โสด
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................................................
..........................................รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์ บ้าน...............................................มือถือ
............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทรศัพท์ บ้าน
............................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................................................................................................

ตําแหน่ งงาน..........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .................................โทร.............................................
(สํ าคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที่............................. เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ ...........................เดือน..........................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ........................................................................................
เมือ่ วันที่........................... เดือน...........................ปี ............................. ถึง วันที.่ ............................เดือน.............................ปี ............................

รายชื่อบุคคลทีส่ ามารถติดต่ อได้ (ถ้ าสมรสให้ ใส่ ชื่อสามีหรือภรรยา /ถ้ าโสดให้ ใส่ ชื่อ บิดา หรือ มารดา พร้ อมระบุความสั มพันธ์
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ )
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)........................................OCCUPATION(อาชีพ).....................................TEL:......................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME.......................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)........................................OCCUPATION(อาชีพ).....................................TEL:.....................................

หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวก
ภายหลัง ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่ างเคร่ งครัด)
***หมายเหตุ: ถ้ าผู้สูงอายุทไี่ ม่ มีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถให้ ญาติหรือบุคคลอืน่ (ระบุความสั มพันธ์ )ทําหนังสื อรับรองออก
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางครั้งนี้และขอให้ ถ่ายเอกสารสมุดบัญชี ของผู้ที่รับรองประเภทออมทรั พย์ อย่ างตํ่า 3เดือน ควรปรั บ
ยอดให้ เป็ นปัจจุบัน(สํ าเนา)****

***** ถ้ าไม่ ลงร้ าน เพิม่ ท่ านละ 200 หยวน (ร้ านนวดยาจีน, ร้ านชา, หินต้ าหลี)่ *****

