กำหนดเดินทำง 26 – 28 ตุลำคม 2561
วันแรก
17.00 น.
19.10 น.
21.30 น.
จากนั้น

เชียงใหม่ – เชี ยงรุ้ ง (สิ บสองปันนำ) – เมืองใหม่ เก้ำจอม 12 เชียง – ถนนคนเดิน
วัน ศุกร์ ที่ 26 ต.ค. 61
พร้อมคณะที่ สนำมบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
นาท่านเหิ นฟ้ าสู่ เมืองเชี ยงรุ้ ง (สิ บสองปั นนำ) โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR 5358
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที)
เดินทางถึง สนำมบินสิ บสองปันนำ ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ ้งเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่าน
พิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน
นาท่าน ชมแสงสี ณ เมืองใหม่ เก้ำจอม12เชียง ซึ่ งเจ้าของโครงการแจ้งไว้วา่ “ เป็ นอัญมณี แห่งสามเหลี่ยม
ทองคาใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ าปประตู เจดีย(์ จอม) และ 1ป หมู่บา้ น (เจียง) ผสมผสานวันนธรรมดั้งเดิมของ
ไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุ รกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิต
ไทยและไทลื้อ ณ ริ มฝั่งลัน่ ซ้างเจียงหรื อแม่น้ าโขงบริ เวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้ อที่1,ป00 หมู่หรื อ
ประมาณ 600 ไร่ ดา้ นตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรื อเชียงรุ่ ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิ บสองปั นนา
กา ลังกลายเป็ นที่ต้ งั เจดียใ์ หม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็ น1 ใน เจดียข์ อง โครงการ จอม 1ป เจียง โครงการพันนา
ที่ดินมูลค่า ป00,000 ล้านหยวน หรื อ ราว 40,000 ล้านบาทของ Haicheng Group
นาท่านช้อปปิ้ ง ถนนคนเดินสิ บสองปันนำ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั KAIRUITE HOTEL 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น
จากนั้น

วันทีส่ ำม
เช้ ำ
จากนั้น

เทีย่ ง
บ่ ำย

สวนป่ ำดงดิบ – โชว์ นกยูง – วัดหลวงเมืองลือ้ – โชว์พำรำณสี
วัน เสำร์ ที่ 27 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
นาท่านเดินทางสู่ สวนป่ ำดงดิบ ซึ่งเป็ นป่ าที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยพืชพันธุ์นานาชนิด นาท่านชมการแสดง สัตว์
แสนรู ้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสื อ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดง
พื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ ากันเพื่อเป็ นสิ ริมงคลชม หมู่บ้ำนเก่ำแก่ของเผ่ำไอนี (อีกอ้ ) เย้า ฯลฯ
และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงานของเผ่าอีกอ้ และ ชมนกยูง นับพันๆ ตัว ลงมาจากภูเขาโดยการเป่ านกหวีด
เป็ นที่ชื่นชอบของผูม้ าเยือน นกยูงเป็ นสัญลักษณ์ของสิ บสองปั นนาถ่ายรู ปกนอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นาท่านชม วัดหลวงเมืองลือ้ สิ บสองปันนาซึ่งบริ ษทั พันนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จากัด สิ บสองปันนา
ยูนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหิ นยานหรื อเถรวาท และพระพุทธรู ปขนาด
ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี ป548 สื บเนื่องจากตระหนักดีวา่ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอนั
ยาวนานในสิ บสองปั นนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้ นอกจากจะ
เป็ นที่แสดงวันนธรรมทางด้านศาสนาและวันนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็ นที่ต้ งั ของ
วิทยาลัยศาสนาพุทธสิ บสองปันนา เพื่อใช้เป็ นที่ศึกษาวิจยั ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุ ด จะเป็ น
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวันนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาทอีกทั้งยังเป็ นสถานที่ชาวไต หรื อ ไทลื้อในแถบ
เอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่ องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)
นาท่านชมการแสดงที่อลังการและ ขึ้นชื่อของเมืองสิ บสองปั นนาคือ โชว์พำรำณสี เป็ นชุดการแสดงที่ดีที่สุด
ชุดหนึ่งของจีน มีการแสดงชุ ดต่าง ๆ กว่าสิ บชุด โดยการแสดงในแต่ละชุดนั้นมีการจัดฉากการแส¬ดงอย่าง
พิถีพิถนั การใช้ระบบแสง สี เสี ยงประกอบการแสดงได้ยอดเยีย่ มและอลังการ การคัดสรรทีมนักแสดงที่มี
รู ปร่ างหน้าตาที่¬ใกล้เคียงกันทั้ง ส่ วนสู ง ความสวยงามของใบหน้า ท่วงท่าและลีลาการเต้นราที่อ่อนช้อย
ชวนมอง การแสดงชุดต่างๆ เป็ นการจาลองภาพวิธีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วันนธรรม ตานาน
เรื่ องราวของชนกลุ่มน้อยในสิ บสองปั นนา
นำท่ ำนเข้ ำสู่ โรงแรมทีพ่ กั KAIRUITE HOTEL 4 ดำว หรือเทียบเท่ำ
ตลำดเช้ ำไทลือ้ - หมู่บ้ำนไทลือ้ – วัดป่ ำเจย์ – พิพธิ ภัณฑ์ - เชียงใหม่
วัน อำทิตย์ ที่ 28 ต.ค. 61
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
นาท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิ บสองปั นนาทที่ ตลำดเช้ ำไทลือ้ อิสระช้อปปิ้ งชื้อของตามอัธยาศัย
นาท่านเที่ยวชม หมู่บ้ำนไทลือ้ เป็ นหมู่บา้ นเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยูน่ อกเมืองของเชียงรุ ้ง ห่างจากตัว
เมืองประมาณ 4 ก.ม. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้ อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาด
หมู่บา้ นนี้ได้ และได้เห็นอาหารการกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็ นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทย
หรื อภาษาไทยเหนื อสื่ อสารกับเผ่าไทลื้อได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นาท่านเที่ยวชม วัดป่ ำเจย์ เป็ นวัดพุทธหินยาน (เถรวาส) ซึ่ งตั้งอยุท่ างทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้ อที่ 3000
ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็ นวัดที่เจ้าปกครองสิ บสองปั นนาใช้เป็ นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ

จากนั้น

17.30 น.
17.50 น.

ภายในวัดมีวหิ ารและอุโบสถ และกุฏิซ่ ึงเป็ นที่จาวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของวิทยาลัยพุทธ
ศาสนาของมณฑลยูนาน
นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ ประวัติศำสตร์ ธรรมชำติในสิ บสองปันนำ ยูนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่ง
สร้างขึ้นในสถาบันคุม้ ครองสิ บสองปั นนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร
พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็ นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์ สิบสองปั นนา ชั้น ป เป็ นห้องแสดง
วันนธรรมชนชาติต่างๆของสิ บสองปั นนา ชั้น3เป็ นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่ าดิบชื้น สัตว์
และพืชต่างๆนาๆในสิ บสองปั นนา พิพิธภัณฑ์น้ ีเป็ น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์และ
วันนธรรมของสิ บสองปั นนาที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินสิ บสองปั นนา เพื่อ
เดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เหินฟ้ าสู่ เชียงใหม่ โดยสารการบินRUILI AIRLINESโดยเที่ยวบินที่ DR5357
นาท่านเดินทางถึง เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมำยเหตุ
1. การันตีออกทุกกรุ๊ ป เป็ นจอยทัวร์ ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปมีหวั หน้าทัวร์ ให้ 1 ท่าน
2. ในโปรแกรมทัวร์ มีลงร้านช้อปปิ้ งรวมทั้งหมด 3ได้แก่ร้านแช่เท้าสมุนไพร หยก ตีมีดไทยลื้อ
3.
อีก 1 คืน เป็ น 3 คืน 4 วัน
เพิ่มเที่ยว หมู่บา้ นกาหลัน่ ป้ า เวลาเที่ยวทุกแห่งก็ไม่ตอ้ งเร่ งรี บ มีค่าใช้จ่าย
เพิ่มท่านละ 1000 บ
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามัน สภาพ
ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรำค่ ำบริกำร สาหรับผูร้ ่ วมเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป
ผูใ้ หญ่

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ

12,500
2,000

บาท
บาท

อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่ - เชี ยงรุ้ ง - เชียงใหม่
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่ำหน้ ำด่ ำน เข้าประเทศจีน 4 วันทาการ (Passport Thai)
 ค่าที่พกั โรงแรม ห้องละ ป ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถรับ – ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง100,000 บาท
(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าธรรมเนียมทาหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)
 ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทางท่านละ 400 บาทตลอดทริ ป แต่ถา้ ผูเ้ ดินทางน้อยไม่ถึง 10 ท่าน
ต้องให้ทิปคนขับ 1500 บาท/ทริ ป และ ไกด์ 1500 บาท/ทริ ป เช่นถ้ามีผเู ้ ดินทางเพียง 2 ท่าน ทั้งสองท่านนี้
ต้องจ่ายทิปท่านละ 1500 บาท รวมได้ทิป 3000 บาท แล้วจ่ายให้ไกด์ 1500 บาท และคนขับ 1500 บาท ถ้าลูกค้า
ยอมรับเงื่อนไขทิป แม้มีเพียง 2 ท่านเราก็ยนื ยันออกทัวร์ ได้ทุกกรุ๊ ปราคาเดิม
 ภาษี ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
กำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
 สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 10 วันทาการก่อนออกเดินทาง
กำรแจ้ งยกเลิก
 การแจ้งยกเลิก ภายใน ป0 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 5,000 บาท
 การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 50% ของราคาทัวร์ ท้ งั หมด
 การแจ้งยกเลิก ภายใน 10 วันก่อนออกเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมำยเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจาเป็ น เนื่องจากการยกเลิกของ
เที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะ
ยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าวบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศในกรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธมิให้ผา่ นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อม
เสี ย หรื อด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
เอกสำรในกำรทำวีซ่ำจีนสำหรับหนังสื อเดินทำงไทย
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย ป หน้าเต็ม
3. สาเนาทะเบียนบ้าน , สาเนาบัตรประชาชน *ต้องมีพ้นื ที่อาศัยอยูภ่ าคเหนื อตอนบน นอกเหนื อจากนี้ตอ้ งส่ งทาวีซ่าที่
กรุ งเทพฯ ต้องมีการเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ต่อเล่ม*
4. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ป นิ้ว(เน้นหน้าใหญ่) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ป ใบ มีพ้นื หลังสี ขาวเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อ รู ปปริ้ นจากคอมพิวเตอร์ ( รู ปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิ เท่านั้น )
ระเบียบรู ปถ่ ำย
- ห้ามยิม้
- ต้องเห็นหู
- ห้ามใส่ แว่นตาสี ดา
- ไม่สวมใส่ เครื่ องประดับ
- ห้ามใส่ หมวก
- ห้ามใส่ เสื้ อสี ขาว
- พื้นหลังขาวเท่านั้น
- ถ่ายหน้าตรง
- รู ปขนาด 33 มม. X 48 มม.
- คนมุสลิมเปิ ดเห็นใบหน้า

5. กรอกแบบฟอร์ มขอวีซ่าจีน

6. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ
 หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่มตามที่สถานทูตจีนกาหนด เอกสารพาสปอร์ ต + รู ปถ่าย ป ใบ + ที่อยู่ +
ใบอนุญาตการทางาน (ถ้ามี)
 หนังสื อเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็ นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ ใบอนุ ญาตการทางาน)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
 นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น รู ปยืนเอียงข้างมาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า รู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติ๊กเกอร์ หรื อรู ป
ที่ปริ้ นจากคอมพิวเตอร์

ผู้เดินทำงกรุ ณำกรอกเอกสำรด้ ำนล่ ำงนี!้ !!!
เอกสำรทีใ่ ช้ ประกอบกำรยืน่ ขอวีซ่ำประเทศจีน
**กรุ ณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง**
ชื่อ-นำมสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................
E –MAIL………………………………………………………………………………………………………………………………...
สถำนภำพ  โสด
 แต่ งงำน  หม้ ำย
 หย่ ำ
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส....................................................................................................................................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์ บ้ำน....................................มือถือ..............................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์ บ้ำน..................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................................
ตำแหน่ งงำน..............................................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถำนที่ทำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สำคัญมำก กรุ ณำแจ้ งเบอร์ ที่ถูกต้ องที่สำมำรถติดต่ อท่ ำนได้ โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ ำน)
ท่ ำนเคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทำงเข้ ำประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภำยใน 1 ปี ท่ ำนเคยเดินทำงไปต่ ำงประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ.............................................................................................
เมือ่ วันที.่ ...............................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................

รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ ำน พร้ อมระบุควำมสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME............................................................................
RELATION...................................................อาชีพ.........................................................เบอร์โทร..........................................................
หมำยเหตุ
** กรุณำระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ ำงำน มือถือ บ้ ำน และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็ นจริง เพือ่ ใช้ ในกำรขอยืน่ วีซ่ำ
** ถ้ ำเอกสำรส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่ เติม อำจทำให้ ท่ำนเกิดควำมไม่ สะดวกภำยหลัง ทั้งนีเ้ พือ่
ประโยชน์ ของตัวท่ ำนเอง จึงขออภัยมำ ณ ทีน่ ี้ (โปรดทำตำมระเบียบอย่ ำงเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถำนทูตจีน สำมำรถสอบถำมได้ หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

