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วันที่ 14/10/62
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13 – 18 ตุลำคม 2562

** รวมทิปไกด์ และคนขับ **

เชียงใหม่ – คุนหมิง – ปักกิง่
พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN
AIRLINE (MU) มีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ทัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2570 สู่ เมืองคุนหมิง
เดินทางถึงยังสนามบินคุนหมิง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ องสู่ ปักกิ่ง
ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2570 สู่ เมืองปักกิง่
ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็ วกว่าเมืองไทย 1 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
มีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน
จากนั้นนาท่านดินทางกลับข้าสู่ ที่พกั GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตาม
อัธยาศัย (ปักกิง่ )
จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระรำชวังกู้กง – หอฟ้ำเทียนถำน – ตลำดหงเฉียว – ปักกิง่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
หลังอาหารนาท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็ นสถานที่จดั งานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริ เวณจัตุรัสมีประตูเมือง
โบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรี ยว์ ีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสาคัญ
ของจัตุรัสแห่ งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็ นไทยคาว่า "ประเทศสาธารณรัฐ

เทีย่ ง

เย็น

วันที่ 15/10/62
เช้ ำ

เทีย่ ง

เย็น

ประชาชนจีนจงเจริ ญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทัว่ โลกจงเจริ ญ" ตรงกลางเป็ นรู ปท่านประทาน
เหมาเจ๋ อตุงติดอยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่ งนี้เปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนาท่านผ่าน
ประตูเข้าสู่ พระรำชวังต้องห้ ำม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็ นสถาน
ที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง
ครั้งล่าสุ ดปี 2008 แต่ยงั คงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมี
ประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นาท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่ งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้ำเทียนถำน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็ นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่ งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็ น
ที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบ
พิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ต้ งั ป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตาหนักฉี เหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า
จากนั้นเดินทางสู่ ตลำดหงเฉียว ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า ยีห่ ้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋ า เสื้ อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย
ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านดินทางกลับข้าสู่ ที่พกั GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตาม
อัธยาศัย (ปักกิง่ )
พระรำชวังฤดูร้อน “ อีเ้ หอหยวน - กำแพงเมืองจีน – ปักกิง่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม พระรำชวังฤดูร้อน “ อีเ้ หอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน
รู ปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋ งจีน ระเบียงยาว เจดีย ์ ที่สวดมนต์ สะพานหิ น และเรื อหิ นอ่อน ที่สร้าง
ขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปี ก่อน ซึ่งได้เคยถูกทาลายอย่างรุ นแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปั กกิ่ง ที่นี่
ยังเคยเป็ นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นาคณะเดินชมตาหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตาหนัก ที่
ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่ องราวในเทพนิยายต่างๆ ของ
จีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริ มทะเลสาบ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน เป็ นกาแพงที่มีป้อมคัน่ เป็ นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัย
พระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็ นครั้งแรก กาแพงส่ วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบนั สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการ
รุ กรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกาแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ ร่อน
จากมองโกเลียและแมนจูเรี ยสามารถบุกฝ่ ากาแพงเมืองจีนได้สาเร็ จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็ น
หนึ่งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกาแพงเมืองจีนได้
จากนั้นนาท่านผ่านชมสนำมกีฬำรังนก ที่ใช้เป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คปี 2008
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านดินทางกลับข้าสู่ ที่พกั GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตาม
อัธยาศัย (ปักกิง่ )

วันที่ 16/10/62
เช้ ำ
07.00 น.
11.40 น.

เทีย่ ง

เย็น

ปักกิง่ – นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบรำณจูเจียเจียว + ล่องเรื อ – ถนนนำนกิง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ แบบ SET BOX
เดินทางจากปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็ วสู ง สู่ เมืองเซี่ยงไฮ้
เดินทางถึงยัง เซี่ยงไอ้ “มหำนครเซี่ยงไฮ้ ” ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารี สแห่ งตะวันออก ” ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ า
หวังผูเ่ ส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็ นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็ นเมืองขนาดใหญ่
ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็ นเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การ
ลงทุน รวมถึงด้านแฟชัน่ และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็ นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็ น
สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโบรำณจูเจียเจียว (ล่องเรือ) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริ มฝั่งทะเลสาบดื้นซาน
ระหว่างมณฑลเจ๋ อเจียงกับมณฑลเจียงซู ที่นี่เป็ นหมู่บา้ นโบราณที่ได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ มีสิ่งก่อสร้างทาง
วัฒนธรรมทั้งบ้านโบราณ สะพาน มีลาคลองน้อยใหญ่ตดั ผ่านส่ วนต่างๆของเมือง ปัจจุบนั เมืองโบราณจูเจียเจียวแห่ งนี้
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเซียงไห้ เนื่องจากความสวยงามที่ถึงกับได้รับสมญานามว่า
"เวนิสตะวันออก"
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ สู่ ถนนนานกิง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ถนนนำนกิง ถนนแห่ งนี้เปรี ยบเหมือนย่านสี ลมของเมืองไทย หรื อย่านออร์ชาร์ด ของสิ งคโปร์
ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสิ นค้ามากมายอยูบ่ นถนนแห่ งนี้ เป็ นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุด
ในเซี่ยงไฮ้
นำท่ำนรับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านดินทางกลับข้าสู่ ที่พกั Q BOX HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้ )

วันที่ 17/10/62

วัดหลงหัว - เซี่ยงไฮ้ ทำวเวอร์ – นวดฝ่ ำเท้ำ +บัวหิมะ – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลำดเก่ำ100 ปี - หำดไว่ทำน

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดหลงหัวซื่ อ เป็ นวัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยูท่ างตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัดความ
เป็ นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่ งนี้ข้ ึนเพื่ออุทิศให้กบั มารดาผู ้
ล่วงลับจึงเกิดเป็ นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็ นหลงหัวซื่อ
จากนั้นนาท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทำวเวอร์ (ชั้น 118)โดยจะสร้างอาคารสู งประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น
ด้วยพื้นที่ 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต) ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กบั ตึกระฟ้าที่เคยสู งที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก
จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบนั ครองตาแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน
และสู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก
จากนั้นนาท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ โดยนัง่ รถรำงไฟฟ้ำใต้นำ้ ลอดอุโมงค์ไว่ทนั ตื่นตาตื่นใจกับ เทคโนโลยีไฮเทคของ
จีน ที่คุณนึกไม่ถึง กับ อุโมงค์ใต้น้ า แห่ งแรกของประเทศจีน มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ- ส่ ง
นักท่องเที่ยวได้ถึงชัว่ โมงละ 5,280 คน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

เทีย่ ง

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ ง ตลำดเก่ำ 100 ปี หรื อ เฉิงหวังเมีย่ ว ชมสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่มีความสวยงามเป็ นศูนย์
รวมสิ นค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซ่ึงมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบนั ได้อย่าง
ลงตัว ซึ่งเป็ นย่านสิ นค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้
จากนั้นนาท่าน ชมหำดไว่ทำน สมัยก่อนเรี ยกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ าหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็ นที่เช่า
ของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่ งปลูกสร้างจึงเป็ นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็ นสิ่ งก่อสร้างที่
ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสู งถึง 88 ชั้นของเมืองเซี่ยงไฮ้
เย็น
นำท่ำนรับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านดินทางกลับข้าสู่ ที่พกั Q BOX HOTEL 4 ดำว หรื อเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้ )
วันที่ 18/10/62 เซี่ยงไฮ้ – เชี่ยงใหม่
เช้ ำ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
10.05 น.
ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU205
13.25 น.
ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
*** รำยกำรนีเ้ ข้ ำร้ ำนจีน 4 ร้ ำน ร้ ำนหยก ร้ ำนไข่ มุก ร้ ำนยำงพำรำ ร้ ำนนวดเท้ำ+บัวหิมะ ***
ถ้ ำไม่เข้ ำร้ ำนนวดเท้ำ เพิ่ม RMB 350/ท่ำน ถ้ ำไม่เข้ ำร้ ำนหยก เพิ่ม RMB 200/ท่ำน ถ้ ำไม่เข้ ำร้ ำนอื่น ขอให้ เพิ่ม RMB 150/ท่ำน/ร้ ำน
(แต่ละร้ ำนหำกท่ำนอยู่ไม่ถึง 40 นำที คิดเพิ่มท่ำนละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ ท้องถิ่นจะเป็ นผู้เรียกเก็บ ไม่เกีย่ วกับบริษัทฯ ทัวร์ )

อัตรำค่ำบริกำร สำหรับคณะ 15 ท่ ำนขึน้ ไป
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ 2 - 3 ท่ ำน รำคำท่ ำนละ
พักเดี่ยวจ่ ำยเพิม่ ท่ ำนละ

ลงร้ ำน4 ร้ ำน

29,900 บำท
6,000 บำท

*** หำกท่ำนทีภ่ ูมลิ ำเนำไม่ได้ อยู่ในเขตภำคเหนือ ดังนี้ 1. เชียงรำย 2. เชียงใหม่ 3. น่ ำน 4. พะเยำ 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ลำปำง 8. ลำพูน
9. อุตรดิตถ์ 10. ตำก 11. พิษณุโลก 12.สุ โขทัย จะมีค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มท่ำนละ 1,200 บำท เนื่องจำกต้องไปทำวีซ่ำทีก่ รุงเทพ ฯ ***
หมำยเหตุ 1. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามัน สภาพทาง
การเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินเชียงใหม่ – คุนหมิง – ปักกิ่ง // เซี่ยงไฮ้– เชียงใหม่ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU)
 ค่าที่พกั โรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ารถปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริ การยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทาการ)

 ค่าบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผชู ้ านาญ อานวยความสะดวกตลอดรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บำท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 ค่ำทิปไกด์ และพนักงำนขับรถ
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รี ด, ค่าโทรศัพท์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ าใจ
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3%
กำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
สารองที่นงั่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 10 วันทาการก่อนออกเดินทาง
กำรแจ้ งยกเลิก
การแจ้งยกเลิก ภายใน 30 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 10,000 บาท
การแจ้งยกเลิก ภายใน 20 วันก่อนออกเดินทาง เสี ยค่าบริ การท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ท้งั หมด
การแจ้งยกเลิก ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
หมำยเหตุ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจาเป็ น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้า
ของเที่ยวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรื อด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญ และทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผา่ นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า - ออกนอกเมือง
จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ย หรื อด้วย
เหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด

กำรเตรียมเอกสำรกำรยื่นวีซ่ำจีน
1. หนังสื อเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
2. รู ปถ่ายจานวน 2 ใบ ขนาด 33 มม. X 48 มม. พื้นหลังสี ขาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา,ไม่สวมหมวก,ไม่เอียงตัว *ห้ ำมใช้ รูปสแกน,
หรื อถ่ ำยเอง
3. สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
4.

รายละเอียดเกี่ยวกับการทางาน เช่น ชื่อสถานที่ทางาน,ที่อยู,่ เบอร์ติดต่อ

