MAX WORLD TOURS (2011) CO., LTD
89 SOI NUAN CHAN31, NUAN CHAN,BUNGKUM,BANGKOK 10230
E-mail: maxworldtours@gmail.com Hotline 24 h. 088-275-1509
Tel.02-030-8595-97 Fax. 02-030-8598 ใบอนุญาต เลขที่ 11/06716

วันที่
1

กำหนดกำร
กรุงเทพฯ-เฉินตู (MU5036 : 20.3000.20+1)

2

3

เฉินตู-รถไฟควำมเร็วสูง-ฉงชิ่ง-อู่หลง
อุทยำนเขำนำงฟ้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ )

เช้ ำ เที่ยง เย็น
X


X


X


HOLIDAY INN EXPRESS
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
HONGFU HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

อุทยำนหลุมฟ้ ำสะพำนสวรรค์ (รวมรถ
อุทยำน+รถแบตเตอรี่ )-ระเบียงกระจก 





อู่หลง-ฉงชิ่ง-อิสระช้ อปปิ ้ งหงหยำต้ ง
4

ฉงชิ่ง-สุ้ยหนิง-วัดกวงเต๋ อ-เฉินตู-ร้ าน
นวดเท้ า (บัวหิมะ)-ร้ านผ้ าไหม-ควำนจ่ ำย
เซียงจื่อ







5

ร้ านหยก-ร้ านหมอนโอโซน-ถนนโบรำณ

จินหลี่-เฉินตู-กรุ งเทพฯ



X

(MU5035 : 17.05-19.10)

โรงแรม

XIBANNIAN HOTEL
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
HOLIDAY INN EXPRESS
หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
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กรุ ณำเตรียมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ ,ไกด์ และคนขับรถจำนวน 150 หยวน/คนตลอดกำร
เดินทำง

กำหนดกำรเดินทำง วันที่ 20-24 ธันวำคม 2560
วันแรก

กรุงเทพฯ-เฉินตู

17.30 น.

 คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้ น 4 ประตู 9
บริ เวณ ISLAND-U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริ ษทั ฯ คอย
ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบั ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5036 
ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่น ที่สุดของ
ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว จากนันน
้ าทุกท่านออกเดินทางสูท่ ี่พกั

20.30 น.
00.20+1 น.

 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ

4 ดำว

วันที่สอง

เฉินตู-รถไฟควำมเร็วสูง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-อุทยำนเขำนำงฟ้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ )

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยรถไฟควำมเร็ วสูง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ่ภาค
ตะวันตกของประเทศจีน ทังเป็
้ นมหานครที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศจีน และเป็ นศูนย์กลางของการคมนาคมทาง
บก ทางน ้า และทางอากาศ

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของ
เมืองฉงชิ่ง เป็ นเมืองที่โอบล้ อมด้ วยภูเขาสูง มีแม่น ้าอู่เจียงตัดผ่านเป็ นแม่น ้าสายหลักในเมืองอูห่ ลง จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ อุทยำนเขำนำงฟ้ ำ (รวมรถแบตเตอรี่ ) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน
ได้ รับการขนานนามว่าเป็ นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้ หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์
และลานหิมะ

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ HONGFU HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว
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วันที่สำม

อุทยำนหลุมฟ้ ำสะพำนสวรรค์ (รวมรถอุทยำน+รถแบตเตอรี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ฉงชิ่ง-อิสระ
ช้ อปปิ ้ งหงหยำต้ ง

เช้ ำ

 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนหลุมฟ้ ำสะพำนสวรรค์ (รวมรถอุทยำนและรถแบตเตอรี่ สลับกัน ) ภูผาที่น่า
อัศจรรย์ ชม 3 สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้ รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 นอกจากนี ้บริ เวณหุบเหวด้ านล่างยังเป็ นที่ตงของ
ั้
บ้ ำนโบรำณ
กลำงหุ บ เขำ เป็ น ฉากใหญ่ ที่ ใช้ ถ่ ายทาภาพยนตร์ เ รื่ อ ง ศึกโค่น บัลลัง ก์ วัง ทอง ล่า สุด เป็ น ฉากหลัง ของ
ภาพยนตร์ ฮ อลี ว้ ูดเรื่ อง TRANSFORMERS 4 จากนัน้ นาท่านชม ระเบี ยงกระจก ขนาดใหญ่ กว้ าง 26
ตารางเมตร ยื่นออกมาจากหน้ าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เป็ นจุดชมวิวแห่ง
ใหม่ในอุทยาน ด้ วยความสูงถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

บ่ ำย

นาท่า นเดินทางกลับ เมื อ งฉงชิ่ ง (ใช้ เ วลำเดิน ทำงประมำณ 3 ชั่ วโมง) เป็ น มหานคร 1 ใน 4 ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนันน
้ าท่าน อิสระช้ อปปิ ้ งหงหยำต้ ง เป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ ขนาดใหญ่ แบ่งเป็ นโซน
หลายชัน้ ในส่วนของชัน้ 4 จะเป็ นตลาดของกิน เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย ตกแต่งในสไตล์ จีนโบราณ ที่โดด
เด่นเห็นจะเป็ นสินค้ าแปรรูปและเครื่ องเทศโดยเฉพาะหมาล่า วัตดุ บิ ที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ XIBANNIAN HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่ส่ ี
เช้ ำ

ฉงชิ่ง-สุ้ยหนิง-วัดกวงเต๋ อ-เฉินตู-ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ)-ร้ านผ้ าไหม-ควำนจ่ ำยเซียงจื่อ
 รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสุ้ยหนิง (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่คนจีนเชื่อว่า เป็ นที่กาเนิด
ของพระโพธิสตั ว์กวนอิม สุ้ยหนิงเคยมีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณ นา
ท่านเดินทางสู่ วัดกวงเต๋ อ หรื อ วัดบ้ ำนเกิดเจ้ ำแม่ กวนอิม (เจ้ าแม่กวนอิมทรงในร่างผู้ชาย) ซึง่ เคยประทับ
ที่ นี่ 69 ปี จากนัน้ จึง ย้ า ยไปอยู่ที่ เ กาะผู่ถ่อ ซาน ซึ่ง เป็ น วัด หลวงระดับ 9 ในอดี ตพระสงฆ์ ที่จ ะเดิน ทางไป
ต่างประเทศจะต้ องมาประทับตราเข้ าออกที่วดั แห่งนี ้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต นาท่านปล่อยปลาปล่อย
เต่าเสริ มบารมีเป็ นสิริมงคลแก่ท่าน วัดแห่งนี ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่างที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะไปดูคือ หน้ าบัน
โบราณ เจดีย์พระบรมสารี ริกธาตุตราประทับหยกเหอเถียน เจ้ าแม่กวนอิม ป้ายจารึกเก้ ามังกรประวัติเจ้ าแม่
กวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของโลก

เที่ยง

 รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
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บ่ ำย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู (ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิ
ประเทศรายรอบไปด้ วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
ฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริ มาณความชื ้นสูง มีพื ้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร
ประชากรส่วนหนึ่งเป็ นชนกลุ่มน้ อยเชื ้อชาติตา่ งๆ ได้ แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี ้ยว หุย เชียง นาท่านแวะ ร้ ำนนวด
เท้ ำ ชมการสาธิต กำรนวดเท้ ำ ซึ่งเป็ นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครี ยด ปรับสมดุลให้ การไหลเวียน
ของโลหิตด้ วยวิธีธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ ของโรงงานเป่ าฝู่ ถัง
ผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน นาท่านแวะชม ร้ ำนผ้ ำไหม ชมวิธีการนาเส้ นไหมออกมาผลิต
เป็ นสินค้ าทังใช้
้ เครื่ องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้ นวมผ้ าห่ม
ไหม ซึ่งเหมาะกับการซื ้อเป็ นทังของฝากและใช้
้
เอง จากนันน
้ าท่านสู่ ควำนจ่ ำยเซียงจื่อ สถานที่ท่องเที่ยว
ชื่อดังของเสฉวนและเฉิงตูที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งที่ได้ บรรยากาศความเป็ นเมืองเก่าของเฉิงตูไม่น้อย คือ "ซอย
อ้ วน-ผอม"ซอยอ้ วน-ผอม เป็ นซอยเก่าแก่นบั แต่สมัยราชวงศ์ชิง ประกอบขึ ้นจากซอยอ้ วน ซอยผอม และซอย
บ่อน ้า ที่ตงขนานติ
ั้
ดกันสามซอย เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในสามแห่งสาคัญที่ได้ รับการบรรจุเข้ าเป็ นเขต
พื ้นที่อนุรักษ์ ทางวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ของเมืองเฉิงตู ปัจจุบนั ซอยโบราณแห่งนี ้นับเป็ นศูนย์รวมความ
เก่าแก่และความทันสมัย(ใหม่)เข้ าไว้ ด้วยกันได้ อย่างมีชีวิตชีวา

ค่ำ

 รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
 พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่ห้ำ

ร้ านหยก-ร้ านหมอนโอโซน-ถนนโบรำณจินหลี่-เฉินตู-กรุ งเทพฯ

เช้ า

 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ร้ ำนหยก ที่มีคณ
ุ ภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ กาไลหยก แหวน
หยก หรื อ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง จากนันน
้ าท่านแวะ ร้ ำนหมอนโอโซน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อมาฝาก
คนทางบ้ าน
เทีย่ ง
บ่ ำย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
นาท่านเดินทางสู่แหล่งช้ อปปิ ง้ ถนนโบรำณจินหลี่ เป็ นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ ได้ เป็ น
อย่างดี มีสินค้ าต่างๆมากมายให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ เลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซวงหลิง เมืองนครเฉินตู เพื่อเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
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17.05 น.

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โดยสำยกำรบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่
MU 5035

19.10 น.

ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ.....    
************ ขอบคุณทุกท่ ำนที่ใช้ บริกำร ************
     ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริกำร คืองำนของเรำ     
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ตงั ้ แต่ 10 ท่ ำนขึน้ ไป ***)

หมำยเหตุ :

ตำมนโยบำยร่ วมกั บ กำรท่ อ งเที่ ย วแห่ งเมื องจี น ทุก เมื อ งก ำหนดให้ มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ ำ
พืน้ เมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ ร้ ู จัก คือ ร้ ำนหยก, ,นวดฝ่ ำเท้ ำ(บัวหิมะ) , ร้ ำนผ้ ำไหม. ร้ ำนหมอน
โอโซน ซึ่ ง จ ำเป็ นต้ อ งบรรจุ ใ นโปรแกรมทั ว ร์ ด้ ว ย เพรำะมี ผ ลกั บ รำคำทั ว ร์ จึ ง เรี ย นให้ กั บ
นักท่ องเที่ยวทุกท่ ำนทรำบว่ ำ ร้ ำนทุกร้ ำนจำเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ ำนแวะชมซึ่งจะใช้ เวลำร้ ำนละ
ประมำณ 45-90 นำที ซือ้ หรื อไม่ ซือ้ ขึน้ อยู่กับควำมพอใจของลูกค้ ำเป็ นหลัก ไม่ มีกำรบั งคับใดๆ
ทัง้ สิน้

ข้ อควรระวัง!!! ท่ ำนใดที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำ
สอบถำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครัง้
**ก่ อนทำกำรจองทัวร์ ทกุ ครั ง้ กรุ ณำอ่ ำนโปรแกรมอย่ ำงละเอียดทุกหน้ ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็ นหลัก**

หลุมฟ้ ำสะพำนสวรรค์ มรดกโลก
สุ้ยหนิง เฉินตู 5 วัน 4 คืน (MU)
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(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ ำนัน้ )
กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ อง
ละ

พักเดี่ยว

2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ

จ่ ำยเพิ่ม ท่ ำนละ

(ไม่ มีรำคำเด็ก)

วันที่ 20-24 ธันวำคม 2560

16,900 บำท

4,000 บำท

รำคำพิเศษไม่ รับจอยแลนด์
หมำยเหตุ

รำคำทัวร์ นี ้ ไม่ แจกกระเป๋ำ/ไม่ มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทัวร์ ดังกล่ ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกสภำวะ
นำ้ มันโลกที่มีกำรปรั บรำคำสูงขึน้ ทำให้ สำยกำรบินอำจมีกำรปรั บรำคำภำษีนำ้ มันขึน้ ในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ ำภำษีนำ้ มันเพิ่มตำมควำมเป็ นจริง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้ างต้ นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้ )

อัตราค่ าบริการดังกล่ าวรวม







ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่ ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันทำกำร รำคำ 1,500 บำท (พำสปอร์ ตไทย)
ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื ้อ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ
นำ้ หนักสัมภำระใบละไม่ เกิน 23 กิโลกรั ม จำนวน 2 ใบ สัมภาระติดตัวขึ ้นเครื่ องได้ 1 ชิ ้น ต่อท่าน น ้าหนักต้ องไม่เกิน
7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา
ประกันที่มีอายุตงแต่
ั ้ 1 เดือนขึ ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ ้นไป
ค่าชดเชยทัง้ หลายตามกรรมธรรม์ จ ะลดลงเหลื อเพี ยงครึ่ ง หนึ่ง ของค่าชดเชยที่ ระบุไ ว้ ในกรรมธรรม์ ทัง้ นี ย้ ่อมอยู่ใน
ข้ อจากัดที่มี การตกลงไว้ กับบริ ษัทประกันชีวิต ทุก กรณี ต้ องมี ใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หมำยเหตุ ** ในกรณี ลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจ ซื อ้ ประกันกำรเดินทำงเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุขภำพ ท่ ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ีเจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัท ฯ ***ทัง้ นีอ้ ัตรำเบีย้ ประกันเริ่ มต้ นที่ 330 บำท
ขึน้ อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง
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กำรประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว , การติดเชื ้อ, ไวรัส, ไส้ เลื่อน, ไส้ ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภ ายใต้
อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้ งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุด งาน, การก่อ การร้ าย การยึดพาหนะ และ การปล้ น อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่ นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่ าวไม่ รวม








ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
ค่าภาษีทกุ รายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ ามีการเรี ยกเก็บ)
กรุณำเตรียมค่ ำทิปไกด์ ,หัวหน้ ำทัวร์ และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่ อคน (เด็กชำระทิปเท่ ำผู้ใหญ่ )

ค่ ำทัวร์ ชำวต่ ำงชำติเก็บเพิ่ม 800 หยวน/ท่ ำน/ทริป

ค่ ำ VAT 7 % หั ก ภำษี ณ ที่ จ่ ำ ย 3 % ในกรณี ท่ ี ลู ก ค้ ำต้ อ งกำรใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ ถู ก ต้ อ ง จะต้ อ งบวกค่ ำ
ภำษี มู ลค่ ำ เพิ่ม และหั ก ณ ที่ จ่ ำ ย จำกยอดขำยจริ งทั ง้ หมดเท่ ำ นั น้ และโปรดแจ้ งทำงบริ ษั ทฯ จะออกให้
ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้ กับบริษัททัวร์ เท่ ำนัน้
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บำท หรื อทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี ้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทังสิ
้ ้น ถ้ ากรณียกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิ
้ ้น และทำงบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ ำใช้ จ่ำยที่
เกิดขึน้ จำกท่ ำนเป็ นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
6. กำรยกเลิกและคืนค่ ำทัวร์ หลังจำกมีกำรจ่ ำยเงินมัดจำ
6.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
6.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่ ำใช้ จ่ำยท่ ำนละ 10,000 บำท
6.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ ำใช้ จ่ำยทัง้ หมด
6.4 ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทำงช่ วงวันหยุดหรือเทศกำลที่ต้องกำรันตีมัดจำกับสำยกำรบินหรือค่ ำมัดจำที่พักโดยตรง
หรื อโดยกำรผ่ ำนตัวแทนในประเทศหรื อต่ ำงประเทศและไม่ อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่ มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อค่ ำทัวร์ ทัง้ หมดเนื่องจำกค่ ำตั๋วเป็ นกำรเหมำ
จ่ ำยในเที่ยวบินนัน้ ๆ
หมำยเหตุ
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1. จานวนผู้เดินทางขันต
้ ่าผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
5. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การ
จัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
7. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
9. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
10. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากควา ม
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้ วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะไม่ว่าด้ วยเหตุผล
ใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนกั บทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
13.ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณีท่ ที ่ ำนมีควำมประสงค์ จะยื่นวีซ่ำเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้ องไม่ มีกำร ชำรุ ด
ใดๆ ทัง้ สิน้ ถ้ ำเกิดกำรชำรุด เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำ-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ ำนได้ )
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
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3. รู ปถ่ ำยหน้ ำตรง ถ่ ำยจำกร้ ำนถ่ ำยรู ป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พืน้ หลังสีขำวเท่ ำนัน้ ห้ ำมแม็ครู ป , ห้ ำมรู ป
เป็ นรอย , ห้ ำมเปื ้ อน , ห้ ำมยิม้ , ถ่ ำยหน้ ำตรง , ห้ ำมใส่ เสือ้ สีอ่อนและสีขำว (แนะนำให้ ใส่ เสือ้ สีเข้ ม ) , ห้ ำมใส่
เสือ้ คอกว้ ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดนักเรี ยน นักศึกษำ , ต้ องเห็นคิว้ และใบหูทัง้ 2 ข้ ำง
ชัดเจน, ห้ ำมผมปิ ดหน้ ำ ,ห้ ำมใส่ แวนตำสีดำหรื อกรอบแว่ นสีดำ,ห้ ำมสวมใส่ เครื่ องประดับทุกชนิด เช่ น ต่ ำงหู
,สร้ อย,กิ๊ปติดผม,คำดผม เป็ นต้ น อัดด้ วยกระดำษสีโกดักหรื อฟูจิเท่ ำนัน้ และต้ องไม่ ใช่ สติก๊ เกอร์ หรื อรู ปพริ น้ ซ์
จำกคอมพิวเตอร์ **รู ปใหม่ ถ่ำยมำไม่ เกิน 6 เดือน และ ห้ ำมถ่ ำยรู ปเองและปริน้ เอง ห้ ำมใส่ เสือ้ แขนกุด ห้ ำมใส่
ชุดรำชกำรและยูนิฟอร์ มชุดทำงำน ** ท่ ำนที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ำยข้ ำรำชกำรในกำรยื่นวีซ่ำ กรุ ณำเตรี ยมหนังสือ
รับรองต้ นสังกัดจัดมำพร้ อมกับกำรส่ งหนังสือเดินทำง
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 18 ปี เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
5.1 เดินทำงพร้ อมพ่ อแม่ / เดินทำงพร้ อมพ่ อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทำงพร้ อมญำติ
5.2.1 สาเนาสูตบิ ตั ร(ใบเกิด) ทัง้ นีก้ รณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 6 ปี ต้ องใช้ สูตบิ ัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูตบิ ตั ร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านัน้
6. กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ ำงชำติ เดินทำง ใช้ เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้ อ 1-3 ดังนี ้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริงเท่านัน้ ! ! ต่ออายุการทางานแล้ วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสือรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบนั ขันต
้ ่า 100,000 บาท
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่ ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ ำงชำติในกรณีท่ ที ำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้
 หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั

ท่านละ 5,060 บาท
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 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ ท่ เี จ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย)
หมำยเหตุ : ทำงบริ ษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ ได้ เฉพำะชำวต่ ำงชำติท่ ีทำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำร
ทำงำนในประเทศไทยเท่ ำนัน้ หำกไม่ ได้ ทำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้ องไปดำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน
ด้ วยตนเอง
7. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้
เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านันก่
้ อนการส่งเอกสาร
ยื่นวีซา่
9. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซา่ ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย 7
วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้ บริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะใช้ หนังสือเดินทำงรำชกำร หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทาวีซ่าจีน ท่านจะต้ อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้ เข้ า-ออกประเทศด้ วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้ นวี
ซ่า / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศ
จีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
สถำนฑูตจีนอำจปฏิเสธไม่ รับทำวีซ่ำให้ พำสปอร์ ตของท่ ำน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
 ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
 นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอี ยงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซา่
 นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ ำงชำติฝรั่ งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ำกลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก
เดนมำร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่ งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์ แลนด์ อิตำลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ ำ
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สำมำรถขอวีซ่ำด่ วนได้ )
**กำรขอวีซ่ำเข้ ำประเทศจีน สถำนทูตจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ กำรยื่นวีซ่ำโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ**

พำสปอร์ ต ควรมีอำยุใช้ งำนเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของ
ท่ ำน
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ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
**เนื่องจำกสถำนทูตจีนมีกำรเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มกำรขอวีซ่ำเข้ ำจีน กรุ ณำกรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสำรที่ใช้ ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME....................................................
สถำนภำพ  โสด  แต่ งงำน

 หม้ ำย

 หย่ ำ

 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................
.............................. รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้ำน.......................................มือถือ
...............................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
......................................................................................................................................................................................
.............................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้ำน
..................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................................
ตำแหน่ งงำน....................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .....................................................................................
................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร
...................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ท่ ถี ูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ ำน)

ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว

MAX WORLD TOURS (2011) CO., LTD
89 SOI NUAN CHAN31, NUAN CHAN,BUNGKUM,BANGKOK 10230
E-mail: maxworldtours@gmail.com Hotline 24 h. 088-275-1509
Tel.02-030-8595-97 Fax. 02-030-8598 ใบอนุญาต เลขที่ 11/06716

เมื่อวันที่........... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี ........................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย

 เคย โปรดระบุ

เมื่อวันที่.......... เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.........................ปี ........................
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME...................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME....................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมำยเหตุ
กรุ ณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ท่ ที ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพื่อใช้ ในกำรขอยื่นวี
ซ่ ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริ ษัทอำจมีกำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง
ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ที่นี ้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

