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ถ้ําหินหลงเหมิน #มรดกโลกทางวฒันธรรม  

สุสานทหารจิ๋นซี #สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งแดนมังกร 

วัดเส้าหลิน #ความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปี  

ศาลเจ้ากวนอู #ที่ฝั่งศีรษะของกวนอูแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก 
ล้ิมรสเมนูพิเศษ #เกี๋ยวซีอาน #เป็ดย่าง 

 
ตารางการเดินทาง 

 
วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ํา พักที ่

1 กรุงเทพฯ-ซีอาน (3U8642 : 15.15-19.50) X X  
TAO YUAN HOLIDAY 

HOTEL  
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

2 
ซีอาน-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปลั่วหยาง-ศาลเจ๎ากวนอ-ู

เติงเฟิง-วัดเส๎าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย-์ชมการ

แสดงกังฟู 
   

WAN LEE ZS HOTEL 
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

3 เติงเฟิง-ลั่วหยาง-ถ้ําหินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอรี่)-

เขาหัวซาน    
HUA SHAN KE ZHAN 

HOTEL 
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

4 
ผํานชมเขาหัวซาน-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี

ฮํองเต(๎รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ผาํนชม

จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-รา้นผา้ไหม 
   

TAO YUAN HOLIDAY 
HOTEL  

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

5 
กําแพงเมอืงซีอาน-วัดลามะ-เจดีย์หํานปา่เล็กพิพิธภัณฑ์

ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามส-ีโชว์ราชวงศ์ถัง    
TAO YUAN HOLIDAY 

HOTEL  
4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

6 ซีอาน-กรุงเทพฯ (3U8641 : 10.55-13.50)   X  X  
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กําหนดการเดินทาง 

วันที่ 30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2562      ราคา 18,899 .- 
หมายเหตุ :  
ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ท่านละ 1,800บาท 

• ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์้องถิ่น และหัวหน้าทวัร ์จํานวน 400 หยวน/ทริป/ท่าน  
(เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 

 
 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ-ซีอาน 

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู  9 

บริเวณ ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยอํานวยความสะดวกให๎กับ

ทํา 
15.15 น. เหิรฟ้าสูํ เมืองซีอาน ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8642 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.50 น.  เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผํานขั้นตอนการตรวจคนเข๎าเมืองและ

รับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเดินทางสูํโรงแรมที่พัก 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (1) 

พักที่  TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
วันที่สอง  ซีอาน-นั่งรถไฟความเรว็สูงไปล่ัวหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-เมืองเติงเฟิง-วัดเส้าหลิน(รวมรถ

แบตเตอรี่)-ป่าเจดีย-์ชมการแสดงกังฟ ู

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
นําทํานเดินทางสูํ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G672 : 09.10-10.52 น. 

(บัตรโดยสารช้ันปกติ) มุํงหน๎าสูํ เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญํสืบตํอกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืน

ยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน (ทั้งนี้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ  :  เพื่อ

ความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจําเป็นต้องลาก

ด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํภัตตาคาร 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)  
บ่าย นําทํานชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยูํทางใต๎ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เลําขานกันวําเป็นที่ฝ่ัง

ศีรษะของกวนอู แมํทัพผู๎ยิ่งใหญํ ในสมัยสามก๏ก และเป็นผู๎ที่ได๎รับการยกยํองให๎เป็นเทพเจ๎าองค์หนึ่งของ

ชาวจีน ตามเรื่องสามก๏ก กวนอูแพ๎สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให๎โจโฉ และเลําปี่เกียจแค๎นกัน ซุนกวน

ได๎ได๎นําศรีษะของกวนอูสํงไปให๎โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได๎นําศีรษะของกวนอูไปฝังอยํางสมเก

รียติ บริเวณรอบๆ ปลูกต๎นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อวํากวนหลิน ให๎ทํานชม หลักจารึก

อัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สําคัญๆ ในสมัยนั้น จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองเติงเฟิง (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย จากนั้นนําทํานสูํ วัดเส้าหลิน

(รวมรถแบตเตอรี่) มีความเกําแกํอายุมากกวํา 1,500 ปี ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน 1 

ใน 5 ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ให๎ทํานชมสถานที่สําคัญในวัดเส๎าหลินอันได๎แกํ 
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วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป

พระพุทธเจ๎าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ 

ชม ป่าเจดีย์ หมูํเจดีย์กวํา 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ

อัฐิของอดีตเจ๎าอาวาสของวัดเส๎าหลิน จากนั้นนําทําน ชม

การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให๎

นักทํองเที่ยวได๎ชมภายในวัดเส๎าหลิน  
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (4)  

พักที่  WAN LEE ZS HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วันที่สาม  เติงเฟิง-ล่ัวหยาง-ถ้ําหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี)่-เขาหัวซาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
  นําทํานเดินทางกลับสูํ เมืองล่ัวหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือได๎วําเป็นหนึ่งใน 7 

ราชธานีเกําแหํงแผํนดินจีนจากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ถ้ําหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) มรดกโลก

ทางวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2543 ใช๎เวลาในการสร๎างยาวนานกวํา 400 ปี จัดวําเป็น 1 ใน 3 ผาหิน

ปฏิมากรรมโบราณที่ลือชื่อ มีความยาวตั้งแตํเหนือจรดใต๎ประมาณ 1 กิโลเมตร องค์ใหญ่สุด คือ

พระพุทธรูปโรจนะ มีความสูงถึง 17.14 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดสูงเพียง 2 เซนติเมตร  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)  
บ่าย  นําทํานเดินทางสูํ เขาหัวซาน ตั้งอยูํในอําเภอหวาอินเซี่ยน มณฑลซานซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 45 นาที) 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (7)  

พักที่  HUA SHAN KE ZHAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
วันที่สี ่ ผ่านชมเขาหัวซาน-ซีอาน-กองทัพทหารดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี ่
                    ร้านหมอนยางพารา-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ร้านผ้าไหม 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
นําทํานเดินทาง กลับสู่เมืองซีอาน ระหวํางทางทํานจะมองเห็น เขาหัวซาน ซึ่งเขาหัวซานเป็น 1 ใน 5 

ภูเขาที่ยิ่งใหญํที่สุดในจีน ที่มีความสูงถึง 2,154 เมตร ประกอบด๎วย 5 ยอดเขา เมื่อมองจากที่สูงยอดเขา

ทั้ง 5 รวมกัน จะมีลักษณะคล๎ายดอกบัว เพราะแนวเทือกเขานั้นมีการเชื่อมตํอกัน ถือเป็นหนึ่งสถานที่

ทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจีน ถึงเมืองซีอานนําทํานเดินทางสูํภัตตาคาร 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)  
บ่าย นําทํานเดินทางสูํ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของ

โลก ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

ค.ศ.1987 เป็นการค๎นพบครั้งยิ่งใหญํของโลกที่เกิดขึ้นโดย

ความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุมเพื่อหาแหลํงน้ํา

ใต๎ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 สําหรับหลุมขุดค๎นที่พบ

เจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุม

ที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญํที่สุด ภายในหลุมมีลักษณะเป็น

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎า ซึ่งมีหุํนทหารกวํา 6,000 หุํนดินเผาทุก

ตัวมีโครงหน๎า สีหน๎าและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไมํเหมือนกันแม๎แตํตัวเดียว สํวน หลุมที่ 2 มี
ลักษณะเป็นรูปตัว L อยูํหํางจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุํนทหาร

ดินเผาอยูํ ประมาณ 1,000 ตัว ม๎าศึก 500 ตัวและรถม๎าที่ทําจากไม๎ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูปตัว 
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U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แตํมีความสําคัญที่สุดยิ่งกวํา หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด 

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ร้านหมอนยางพารา ให๎ทํานได๎เลือกชมสินค๎าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

จากนั้นนําทําน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอาน จากนั้นนําทําน

แวะ ร้านผ้าไหม ให๎ทํานได๎เลือกชม เอกซื้อสินค๎าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด๎วยผ๎าไหม   
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (10) เมนูพิเศษ !! เป็ดย่าง 

พักที่  TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทยีบเท่า 
วันที่ห้า  กําแพงเมืองโบราณ-วัดลามะ-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านกระเบื้องสามสี 
                    โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11) 
 นําทํานเดินทางสูํ  กําแพงเมืองโบราณ ที่สร๎างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเกําแกํกวํา 600 ปี 

(ค.ศ.1374-1378) และได๎รับการอนุรกัษ์ไว๎อยํางดี จากนั้นนําทํานเที่ยวชม วัดลามะ สร๎างขึ้นมามีอายุพัน

กวําปีมาแล๎วซึ่งเป็นวัดที่สร๎างสมัยองค์หญิงเหวินเฉินแตํงงานกับซงจ๎านกานปู้ไปอยูํธิเบต ได๎เจริญ

สัมพันธไมตรีตํอกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยูํที่ฉางอันและได๎สร๎างวัดดังกลําวขึ้นมาและยังเป็นสถานที่

เก็บพระไตรปิฎกที่ได๎อัญเชิญมาจากธิเบต 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12)  
บ่าย นําทํานชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยูํหํางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต๎ราว 2 กิโลเมตร โดดเดํนด๎วยเจดีย์

สูง 13 ชั้น จากนั้นนําทํานชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน (ปิดทุกวันัจนทร์) ซึ่งอยูํในบริเวณเดียวกัน เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค๎นพบจากสุสานโบราณและของเกําจากพื้นที่ตํางๆ จากนั้นนําทําน

แวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให๎ทํานเลือกชมและเลือกซื้อ สินค๎าพื้นบ๎านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน  
ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (13) เมนูพิเศษ !!  เกี๊ยวซีอาน 
จากนั้นนําทํานชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดตํางๆในสมัยราชวงศ์ถังที่

สะท๎อนให๎เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุํงเรือง  
พักที่  XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
วันที่หก  ซีอาน-กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (14) 
สมควรแกํเวลา นาํทาํนเดินทางสูํ สนามบินซีอานเสียนหยาง  

10.55 น.     กลับสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8641  
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทกุท่านที่ใช้บริการ ***   
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ข้อสําคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ) 
ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น 
โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของทําน จะต๎องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวํา 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน๎ากระดาษอยําง

ต่ํา 2 หน๎า หากไมํมั่นใจโปรดสอบถาม 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 10 ทําน โดยจะแจ๎งให๎ทําน

ทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมํมีวีซําและอยํางน๎อย 10 วันกํอนการเดินทางสําหรับ

ประเทศที่มีวีซํา (หากผู๎เดินทางทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงาน

ในการเดินทางตามประสงค์) 
หากทํานที่ต๎องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็ควํากรุ๏ปมีการคอนเฟริม

เดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทํองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูํกับความเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภัยของลูกค๎าเป็นหลัก 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมํสามารถ

ควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาต

ให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทาง

ราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
ตามนโยบายรํวมกับการทอํงเที่ยวแหํงเมืองจนี ทุกเมือง กําหนดให๎มีการประชาสัมพันธส์ินค๎าพื้นเมืองให๎นักทํองเที่ยวทัว่ไปได๎

รู๎จักคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านกระเบื้องสามส,ี ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็นต๎องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด๎วย เพราะมีผลกับ

ราคาทัวร์  จึงเรียนให๎กับนักทํองเที่ยวทุกทํานทราบวําร๎านทุกร๎านจําเป็นต๎องรบกวนทุกทํานแวะชม ซึ่งจะใช๎เวลาร๎านละ

ประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมํซื้อขึ้นอยูํกับความพอใจของลูกค๎าเป็นหลัก  ไมํมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ๎าหากลูกค๎า

ไมํมีความประสงค์จะเข๎าร๎านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจากทําน เป็น

จํานวนเงิน 350 หยวน / ท่าน / ร้าน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือ

เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่ทํานมิได๎สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระ

เงินมัดจํา 
บริษัทฯ ไมํมีนโยบายในการจัดคูํนอนให๎แกํลูกค๎าที่ไมํรู๎จักกัน กรณีที่ทํานเดินทาง 1 ทําน จะต๎องจํายคําพักเดี่ยวเพิ่มตาม

ราคาที่ระบุไว๎ในรายการทัวร์เทํานั้น 
ทํานที่มีวีซําจีนและสามารถใช๎เดินทาง เข๎า-ออก ได๎ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ให๎รับทราบกํอนการทําจอง

ทัวร์  
ทํานที่ประสงค์จะใช๎หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช๎บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน๎การทําวีซําทํานจะต๎องรับผิดชอบ

ในการอนุญาตให๎เข๎า-ออกเมืองด๎วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไมํทราบกฎกติกา การยกเว๎นวีซําในรายละเอียด / ผู๎ใช๎

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทํานเป็นอยํางดี หากทํานทําบัตรหายในระหวํางเดินทาง ทํานอาจต๎องตกค๎างอยูํประเทศจีน

อยํางน๎อย 2 อาทิตย์ 
ตั๋วเครื่องบินที่ใช๎เป็นแบบกรุ๏ปไมํสามารถเลือกที่นั่งลํวงหน๎าได๎  (ทํานจะได๎รับที่นั่งแบบสุํมเทํานั้น) 
หลังจากทีท่ํานได๎ชาํระคาํมัดจาํและคาํทัวร์สวํนที่เหลือเรียบรอ๎ยแลว๎นั้น 
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3 วัน ก่อนเดินทาง ทํานจะได๎รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหนา๎ทวัรจ์ะโทรให๎ข๎อมูลเตรยีมตัวเดินทางแกํผู๎เดินทางอกีครั้ง 

เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว 
 

อัตราค่าบรกิาร 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2-3

ท่าน) 

เดก็  

2-18 ปี  
พักเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 
ราคา 

ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 30 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 62 18,899 18,899 5,500 14,899 
 
อัตราค่าบรกิาร *รวม* 
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร๎อมกรุ๏ปเทํานั้น  
ที่พักโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให๎พักห๎องละ 2-3 ทําน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีทีท่ํานจองห๎องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล๎วทางโรงแรมไมสํามารถจดัหาห๎องพกัแบบ 

TRIPLE ได๎ ทางบรษิัทอาจมกีารจัดหอ๎งพักให๎ตามความเหมาะสมตํอไป ** 
คําอาหาร 9 ม้ือ ตามโปรแกรม (หากทํานไมํทานอาหารมื้อใด จะไมํสามารถคืนเงินได๎) 
คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามโปรแกรม 
คํารถโค๎ชปรับอากาศ รับ-สํง สถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 
คําภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคําประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 29 

เมษายน 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ทํานต๎องชําระเพิ่ม)  
คําระวางนํ้าหนักกระเป๋า โหลดใต๎ท๎องเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมํเกิน 20 กิโลกรัม 
คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทางในท๎องถ่ิน คุ๎มครองในวงเงินไมํเกิน 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ

วงเงินทํานละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่าน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผู๎เดินทางมีอายุ  1 เดือน-15 ปี และผู๎เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ๎มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ๎มครอง และ สําหรับผู๎เดินทาง อายุไมํถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไมํรับคุ๎มครองใดๆ ทั้งสิ้น ** 
ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

กับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไม่คุ้มครอง 

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางรํางกายด๎วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส๎เลื่อน, ไส๎ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข๎องกับ

การติดยา, โรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆําตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูํภายใต๎

อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท๎งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกํอการร๎าย การยึดพาหนะ และ การปล๎นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม

เง่ือนไขในกรมธรรม์ 
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อัตราค่าบรกิาร *ไม่รวม* 
คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต 

คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องด่ืมที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหน๎าทวัรก์ํอนการ

ใช๎บริการ) 
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% (กรณีต๎องการใบกํากับภาษี) 
ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จํานวน 400 หยวน/ทริป/ท่าน  

(เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
คําทําวีซําชาวตํางชาติ ซึ่งไมํได๎รับการยกเว๎นยื่นวีซํากรุ๏ป (กรณีตํางชาติ จํายเพิ่มจากคําทัวร์ 300 หยวน และผู๎เดินทางเป็น

ผู๎ดําเนินการยื่นวีซําเอง) 
ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทําการ) ท่านละ 1,800 บาท (สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

หมายเหตุ  
หากยกเลิกเดินทาง วีซํากรุ๏ปจะถูกยกเลิกทันที ไมํสามารถนําไปใช๎กับการเดินทางครั้งอื่นๆได๎ รวมทั้งไมํสามารถคืนเงินคําวี

ซําได๎ทุกกรณี   
กรณีเด็กอายุตํ่ากวํา 18 ปี เดินทางพร๎อมผู๎ปกครอง ในเส๎นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ๎ (เที่ยว 2 เมือง) ต๎องยื่นวีซํา

เดี่ยวเทํานั้น 
ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซํากรุ๏ป ไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให๎ไมํสามารถยื่นวีซํากรุ๏ปได๎  หรือ ทํานมีความ

ประสงค์จะยื่นวีซําเดี่ยว ผู๎เดินทางจะต๎องเสียคําใช๎จํายในการทํา วีซําเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทําการ ทํานละ 1,800 บาท หรือ 

วีซําดํวน 2 วัน ทําการ ทํานละ 2,925 บาท (อัตราดังกลําวข๎างต๎น สําหรับผู๎ถือหนังสือเดินทางไทยเทํานั้น)  
สําหรับผู๎ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังตํอไปนี ้ 1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทา

จิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหรําน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.

อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   

24.โซมาเรีย 
(ตั้งแตํปี 2014 เป็นต๎นมา ไมํสามารถย่ืนขอวีซํากรุ๏ปได๎ ต๎องทําวีซําเดี่ยวเทํานั้น) 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการชําระค่าบริการ 
กรุณาชําระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทําการจอง) 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิกได้ หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด * 
กรุณาสํงหน๎าพาสฯ พร๎อมวันชําระคําทัวร์ 
การยกเลิกการเดินทาง 
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคําใช๎จาํยทั้งหมด  
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคําใชจ๎ําย ทํานละ 10,000 บาท 
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคําใชจ๎ํายทั้งหมด 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คนเดินทางไม่ครบ

ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน  
กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการ

เดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน  คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง 

คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎ 
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ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เชํน ปีใหมํ, สงกรานต์ เป็นต๎น บางสายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่ง

กับสายการบินและคํามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อม

คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง 
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่

ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่

กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น    
สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝาก

เจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น  
กรุณาเตรียมของใชํสํวนตัว เชํน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบูํแชมพู ของตัวสํวนตัวไปเอง เน่ืองจากรัฐบาลท๎องถิ่นต๎องการรักษา

สิ่งแวดล๎อมและลดการทิ้งขยะ จึงไมํมีบริการที่โรงแรม 
ห๎ามนําแบตเตอรี่สํารองใสํกระเป๋าเดินทางโหลดใต๎เครื่องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่าน้ัน) 
สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวํา 6 เดือน  

(ต๎องชัดเจนเทํานั้น ลูกค๎าไมํต๎องสํงเลํมพาสปอร์ตตัวจริงมา และต๎องถํายให๎ติดทั้ง 2 หน๎า ดังตัวอยําง) 
ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช๎สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถําย 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
ต้องถ่ายให้ตดิทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 
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เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเดี่ยว) 
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซําและตราเข๎า-ออก อยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม   
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้ง

สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวม

เครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่

สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  
เอกสารที่ให๎กรอกท๎ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข๎อมูลจริงให๎ครบเพื่อประโยชน์ของตัวทํานเอง)  
กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพํอแมํ  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านพํอแมํ  
  5.1.4 กรณีชื่อไมํตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต๎องใช๎ใบเปลี่ยนชื่อ 

เดินทางพร้อมญาติ   
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพํอแมํ  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ๎านพํอแมํ  
5.2.4 กรณีชื่อไมํตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต๎องใช๎ใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพํอแมํ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทํานั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทํานั้น ! ! ตํออายุการทํางานแล๎วไมํต่ํากวํา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต ์

สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
สําเนาบุ๏คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
กรณีสมรสกับคนไทย ต๎องแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
หมายเหตุ :  
ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซําให๎ได๎ เฉพาะชาวตํางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทย

เทํานั้น หากไมํได๎ทํางานในประเทศไทย ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง  
กรณีหนังสือเดินทางตํางด๎าว (เลํมเหลือง) ผู๎เดินทางต๎องไปดําเนินการขอวีซําเข๎าประเทศจีนด๎วยตนเอง เนื่องจากผู๎เดินทาง

จะต๎องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
สําหรับผู๎ที่ถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว จะต๎องทําเรื่องแจ๎ง เข๎า-ออก หรือ Re-Entry ด๎วยตนเองเทํานั้นกํอนการสํงเอกสาร

ยื่นวีซํา 
เอกสารทุกอยํางต๎องจัดเตรียมพร๎อมลวํงหน๎ากํอนยื่นวีซาํ ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพร๎อมสงํให๎บริษัททวัร ์อยํางน๎อย 7 วัน

ทําการ (กํอนออกเดินทาง) 
โปรดทําความเข๎าใจวําสถานทูตจนีอยูํในระหวาํงจัดระเบียบการยื่นวีซําใหมํ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ

การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไมํทราบลํวงหน๎า   
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณทีีท่างบริษทัสามารถขอวีซ่าให้ได้) 
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทํานละ 5,360 บาท  
หนังสือเดินทางของคนตํางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
ชื่อเป็นชาย แตํสํงรูปถํายที่ดูเป็นหญิง เชํน ไว๎ผมยาว หรือแตํงหน๎าทาปาก 
นํารูปถํายเกํา ที่ถํายไว๎เกินกวํา 6 เดือนมาใช๎ 
นํารูปถํายที่มีวิวด๎านหลัง ที่ถํายเลํน หรือรูปยืนเอียงข๎าง มาตัดใช๎เพื่อยื่นทําวีซํา 
นํารูปถํายที่เป็นกระดาษถํายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลตัเวีย 
ลักเซมเบริ์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้) 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจนี สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 

ผู้เดินทางกรณุากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรณุากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ ตามหนา๎พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน    หม้าย     หย่า   ไม่ได้จดทะเบยีน   
  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส

................................................................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ)    
...........................................................................................................................................................................

.... รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพทบ์้าน.........................................มือถือ

........................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีมํตรงตามทะเบียนบา๎น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ)  
...........................................................................................................................................................................

.............................................................. รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพทบ์้าน

........................................ 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ)............................................................................ 
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ํางาน  / สถานศึกษา ปัจจบุัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ ์
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ใหญํ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร

............................ 
(สําคัญมาก กรณุาแจ้งเบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการโทร

เช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณีปัจจบุันท่านเกษียณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานทีท่ํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ) 
.......................................................................................................................................................................................
................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรณุาแจ้งเบอร์ที่ถกูต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทตูจะมีการโทร

เช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วันที่.....................เดือน...................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ
เมื่อวันที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วันที่.....................เดือน...................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา เท่าน้ัน!! 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญํ) 
1. บิดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................................
.... 
RELATION............................................................................................................................................................... 
2. มารดา ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME................................................................................
.... 
RELATION...............................................................................................................................................................  
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME................................................................................
.... 
RELATION...............................................................................................................................................................  
 
หมายเหตุ 

**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง

เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความ

ไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบ อย่าง

เคร่งครัด)** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 
 


