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� กาํหนดการเดินทาง 

5-10/12-17/19-24 กนัยายน 2558 
              * ทวัรร์าคาพเิศษ ไมแ่จกกระเป๋า * ทวัรร์าคาพเิศษ ไมม่รีาคาเด็ก 

 เที�ยวบนิอาจมกีารเปลี�ยนแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

วนัแรก    สุวรรณภูมิ – เจิ�งโจว – ตลาด �.� 
��.�� น. พร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น � เกาะ U สายการบินไชน่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ 

โดยมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องเอกสารใหที้�สนามบิน  
��.�� น. ออกเดินทางไปนครเจิ�งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที�ยวบินที� CZ 362  
   หมายเหตุ แวะจอดรับ-ส่งผูโ้ดยสารที�กวางเจา ประมาณ 3 ชั�วโมง 45 นาที  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ต่อ  
   เครื�องลาํเดิมเดินทางสู่เจิ�งโจว 
'(.)( น. เดินทางถึง นครเจิ�งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั�งอยู่บนฝั�งแม่นํ� าเหลืองตอนปลายของที�ราบจีนเหนือ  

เป็นเมืองเก่าแก่ตั�งแต่สมยัราชวงศซ่์ง มีประชากรประมาณ 1 ลา้นคน มีพื�นที�สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆ เป็น
จาํนวนมาก ปัจจุบนัเจิ�งโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน  

ราคาไม่รวม  ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น =5 หยวน และ ค่าทิปคนรถทอ้งถิ�น =5 หยวน และค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี�ยน และ/หรือ เปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม * ครบ 3@ คน ออกเดินทาง มีหวัหนา้
ทวัร์ไทย เดินทางไปกบักรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * อาจการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินหรือเวลาบิน * อาจมีการเปลี�ยน
เส้นทางเป็นเขา้ซีอาน/ออกเจิ�งโจว  
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� ส่งท่านที�จตุัรัส 4B อิสระชอ้บปิ� งที�ถนนคนเดิน 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร    
   �  พกัที0  FENG LE YUAN HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
วนัที0สอง เจิ�งโจว – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหลก็ – ศาลามังกร – ซินหมี0 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

เดินทางสู่เมืองไคเฟิง (3 ชั�วโมง E5 นาที) ไคเฟิงเป็นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง B ราชวงศน์บัตั�งแต่ยุคจา้น กว๋อ 
และรุ่งเรืองที�สุดในสมยัราชวงศซ่์ง มีเนื�อที� H55 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3.H ลา้นคน  
� นาํชม ศาลไคเฟิง ของท่านเปาบุน้จิ�น (เปากงฉือ) ที�สร้างขึ�นบนเนื�อที� 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที�ซึ� งใช้
ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุน้จิ�น ขนุนางผูที้�มีความซื�อสัตยย์ุติธรรม จนเป็นที�เลื�องลือแห่งราชวงศซ่์งเหนือ 
ชมหอ้งพิจารณาคดีที�มีที�ตดัหวัสุนขั หวัเสือ และหวัมงักร ชมรูปหล่อสัมฤทธิP ของท่านเปาฯ สูง 4.@ เมตร  
� นาํชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ� งตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ�นเมื�อ ปี ค.ศ. 1692 ใน
สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศชิ์ง  

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร 
บ่าย � นาํชม เจดีย์เหลก็ (เถียถ่า) ซึ� งเป็นเจดียข์นาด 13 ชั�น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี�ยม สร้างขึ�นในปี ค.ศ. 1049 

โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบื�องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุม้จนมีความสวยงามโดดเด่น แลว้เดินทางสู่เมือง
ซินหมี� 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร 
   �  พกัที0  CHEERED HOTEL  หรือเทยีบเท่า  
วนัที0สาม  ซินหมี0 – เติงฟง – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – โชว์กงัฟู – ลั0วหยาง – วดัถํ�าหลงเหมิน  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 

� เดินทางสู่ เมืองเติงฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซี�ย  เขา้ชมวดัเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ� ง
ก่อตั�งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ� งเป็นผูน้าํพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนา
เมื�อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพื�อใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี�กลายเป็นศูนยก์ลางของ
การฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัที�รู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู” นาํชมสิ�งสําคญัในวัดเส้าหลิน อนัไดแ้ก่วิหารสหัส
พุทธ สถานที�ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดีย์ 
หรือ ถ่าหลิน ที�มีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซึ� งเป็นสถานที�บรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน จากนั�นชม
การแสดงกงัฟูที�มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นกัท่องเที�ยวไดช้มที�โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณ
ใกลเ้คียงวดัเส้าหลิน  

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที�ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลั0วหยาง (3.E5 ชั�วโมง) อดีตราชธานีที�

ยิ�งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 35 ราชวงศ ์ยืนยาวนบั เป็นที�สองรองจากซี
อาน จกัรพรรดินี “บูเซ็คเทียน”โปรดปรานเมืองลั�วหยางมาก ตั�งให้
เป็นราชธานีในสมยัที�พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราช 
ทานนามเมืองวา่ “นครเสินตู” มีความหมายวา่ “เทพนคร”  
� นาํชม ถํ�าหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ�าประตูมังกร 
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(รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ ํ�าพนัพระที�ตั�งอยูริ่มฝั�งนํ� า อ̂ีเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที�สําคญัและน่าตื�นตาตื�นใจที�สุดแห่ง
หนึ�งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนือและสร้างเพิ�มเติมเรื�อยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะ
หนา้ผาหินให้เป็นถํ�าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์ เทวดา นางฟ้า ทวาร
บาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถํ�า สร้างโดยการอุปถมัภข์องชนชั�นสูงในสมยันั�นๆ บูเซ็คเทียน
สมยัเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นจาํนวนมาก เพื�อบูรณะถํ�าหินหลงเหมินแห่งนี�  
การสร้างถํ� าพระพุทธแห่งนี� ที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยูเนสโกป้ระกาศให้หลงเหมิ
นเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 4555 นาํชมวัดถํ�าเฟิ0 งเซียนซื0อ ชมพระประธานสูง 3B เมตรสลกัอยู่
กลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกนัวา่ใชพ้ระพกัตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบใน
การแกะสลกั 
� จากนั�นนาํท่านแวะร้านกระเบื�องสามสี OTOP ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื�อ สินคา้พื�นบา้นที�มีชื�อเสียงของ
มณฑลเหอหนาน  ซึ� งเป็นหตัถกรรมโบราณของจีนยคุราชวงคถ์งั 

ค ํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร 
   �  พกัที0  XIN YUAN  HOTEL  หรือเทยีบเท่า    
วนัที0สี0   นั0งรถไฟความเร็วสูง - ซีอาน – สุสานทหารม้า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆงั 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  
   นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 

� โดยรถไฟความเร็วสูง (หัวจรวด) ที0มีความเร็วสูงสุด )(� กม. ต่อชั0วโมง ขบวนที0 G … (….-…. น. -  หรือ
ขบวนที0มีเวลาใกล้เคียงกัน) นาํท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั�งอยูใ่นหุบเขาที�มีแม่นํ� า
เวย่ไหลผา่น มีประวติัศาสตร์ยาว นานกวา่ =,555 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมยัต่างๆ รวมทั�งสิ�น 34 ราชวงศ์ ซีอานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหวา่งจีนกบัประเทศต่างๆ ทั�วโลก เป็นจุดเริ�มตน้ของเส้นทางสายไหมอนัเลื�องชื�อ มีโบราณสถานโบราณวตัถุ
เก่าแก่อนัลํ�าค่าและเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สาํคญัของจีน   
� เดินทางสู่ตาํบล “หลินถ่ง” ที�มีชื�อเสียงในการผลิตผลทบัทิม นาํชมสถานที�สําคญัที�สุดของเมืองซีอาน ที�
ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี ค.ศ. 3HcB  คือ กองทัพ
ทหารดินเผาของกษัตริย์จิXนซี (รวมรถเลก็) นาํชมหุ่นปั� นนกัรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ� งถูกฝังไวใ้ตดิ้นพร้อม
กบัจกัรพรรดิจ̂ินซีฮ่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งนี�ชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจาํนวนกวา่ 7,000 ตวั 
หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกนัทุกตวั มีบนัทึกวา่สุสานแห่งนี� ใชแ้รงงานทาสเป็น
จาํนวนถึง 726,000 คน ใชเ้วลาก่อสร้าง 36 ปี นาํชมประวติัฯ บนจอยกัษ ์E=5 องศา ผา่นชมบริเวณที�คาดวา่เป็น
สุสานของจกัรพรรดิจ̂ินซี ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที�ไดท้รงรวบรวม แผน่ดินจีนให้เป็นหนึ�งเดียวไดส้ําเร็จ 
ปัจจุบนัมีการคน้พบที�ตั�งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยูใ่นระหวา่งการศึกษาถึงวธีิการป้องกนัการ
เสื�อม สภาพของวตัถุโบราณที�อาจเสียหายเมื�อถูกอากาศภายนอก 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร  
บ่าย � แวะร้านผา้ไหมใหท้่านเลือกซื�อผา้ไหมจีนสินคา้ OTOP คุณภาพดี � นาํท่านเที�ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั�งอยู่

ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ทาํการ
บูรณะขึ�นมาใหม่สองครั� ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง EE เมตร หน้ากวา้ง H เมตร และลึก E เมตร 
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โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้E ชั�น ฐานอิฐสูง BB เมตร กวา้ง @4.= เมตร ยาว Ec เมตร ประตูดา้นเหนือและใตสู้งและ
กวา้ง = เมตร ชั�นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั�นที�สองและชั�นที�สามเป็นเครื� องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื�องเคลือบ สร้างขึ�นในปีที� 3B แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ� งเป็นพระ
จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผา่นประตูปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้
ท่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก  ฝั�งตรงขา้มเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวน
ระฆงั 3 ใบ เพื�อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สูง Ec เมตร ฐานสี� เหลี�ยมจตุัรัส สง c.= เมตร กวา้งและยาว E@.@ 
เมตร ก่อดว้ยอิฐดาํ มีประตูทั�ง � ทิศ สูงและกวา้ง = เมตร หลงัคาสี� เหลี�ยมสองชั�นปลายแหลม 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร   
  �  พกัที0  SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
วนัที0ห้า  ซีอาน – เจดียห่านป่าใหญ่ – พระราชวงัต้าหมิงกง – อาหารเกี\ยว – โชว์ราชวงศ์ถัง  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม  

� เดินทางสู่วดัฉือเอิน  ซึ� งเป็นที�ตั�งของ “ต้าเยี0ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วดันี� เคยเป็นอารามหลวงที�สร้างขึ�น
โดยฮ่องเตถ้งัเกาจง เพื�อตอบแทนคุณมารดา หลงัจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถงัซัมจัง̂มาเป็นเจา้อาวาส และ
แปลพระคมัภีร์พระไตรปิฎกที�นาํมาจากอินเดีย พระถงัซมัจัง̂ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสร้างเจดียห่์านป่าขึ�นเพื�อ
เก็บพระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดียจ์ะคลา้ยแบบอินเดีย มี B ชั�น สูง =�.B เมตร ในสมยัก่อนจะสร้างเจดียด์ว้ยดิน
ทั�งหมด แต่พอมาในสมยัราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั�งหมด  � นาํท่านแวะร้านหยก หรือเผ่เยา้ 
เครื�องประดบันาํโชคของฝากอนัลํ�าค่าที�ขึ�นชื�อของจีน 

เที�ยง  รับประทานอาหารเที�ยงที�ภตัตาคาร   
บ่าย � ชมสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ ที�คงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ “พระราชวังต้าหมิงกง” คือการขุดพบที�ตั�งของ

พระราชวงัโบราณสมยัราชวงศ์ถงั “ตา้หมิงกง” ถูกสร้างขึ�นเมื�อ ปี ค.ศ. =E� โดยพระบรมราชโองการของหลี�
ซื�อหมิง ฮ่องเตเ้รืองอาํนาจแห่งราชวงศถ์งัในยุคที�นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็นศูนยก์ลางอารยะธรรม
และศูนยก์ลางการคา้ขายระหวา่งประเทศ เชื�อกนัวา่ 3B จาก 43 ฮ่องเต ้ในสมยัราชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระราชวงัตา้หมิ
งกงเป็นที�ประทบัต่อเนื�องมานานนบั 455 ปี กาลเวลาที�ผนัเปลี�ยนหลากยคุหลายสมยันบัพนัปี ทาํให้ไม่มีใครรู้วา่ 
“ตา้หมิงกง” เดิมเคยมีที�ตั�งอยูต่รงไหน จนมีการขุดพบแนวที�ตั�งกาํแพงวงัรัศมี E.4 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน 
จึงทราบว่า “ตา้หมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวงัแวร์ซายย ์E เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวงั
ตอ้งห้ามกูก้งในนครปักกิ�ง �.@ เท่า  และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวงัเครมลินถึง 34 เท่า นี�คือความยิ�งใหญ่ของ
พระราชวงัโบราณในสมยักวา่พนัปีของราชวงศถ์งั นาํท่านเขา้ชมในส่วนพิพิธภณัฑ์ ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชม
ความรุ่งเรืองดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถแบตตารี� )  

3c.E5 น. รับประทานอาหารคํ�าที�ภตัตาคาร *ชิมอาหารเกี\ยวขึ�นชื0อของซีอาน   
� นาํชมโชวร์าชวงศ์ถงัอนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงัที�สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเจริญทางวทิยาการและศิลปะที�รุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  

  �  พกัที0  SHANGRI-LA GOLDEN FLOWER HOTEL  หรือเทยีบเท่า 

วนัที0หก  ซีอาน – กาํแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุวรรณภูมิ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม 
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� ชมกําแพงเมืองโบราณ ที�สร้างขึ�นในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า =55 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และไดรั้บการ
อนุรักษไ์วอ้ยา่งดี กาํแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 4.c กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว �.4 กิโลเมตร ความ
ยาวโดยรอบ 3� กิโลเมตร สูง 34 เมตร มีประตูเขา้ออกทั�งสี�ดา้น รวม 3E ประตู  

32.55 น.  เดินทางกลบักวางเจา  โดยเที�ยวบินที� CZ )��� 

3@.30 น.  ถึงสนามบินกวางเจา  
รอเปลี�ยนเครื�องบินกลบัสุวรรณภูมิฯ  

3H.55 น. เดินทางกลบัสุวรรณภูมิ โดยเที�ยวบินที� CZ 3�'  
42.05 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
                         � � � � � � � �� � �� � 
 

หมายเหตุ :  ตามนโยบาย ร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินคา้พื�นเมือง  ให้

นกัท่องเที�ยวทั�วไปไดรู้้จกัคือ  ผ้าไหม, หยก, กระเบื�องสามสี ซึ� งจาํเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ยเพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง

เรียนให้กบันกัท่องเที�ยวทุกท่านทราบวา่ ร้านทุกร้าน จาํเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม  ซึ� งจะใช้เวลาร้านละประมาณ    �@-=5 

นาที    ซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั�งสิ�น 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที0ต้องออกตัXวภายในประเทศ (เครื0องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที0

เจ้าหน้าที0ก่อนทุกครั�ง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



    6 

เจ ิ�งโจว-ไคเฟิง-เสา้หลนิ-ล ั�วหยาง-ซอีาน 6 วนั 5 คนื 
� กาํหนดการเดินทาง  

-�� / ��-�� / ��-�� กนัยายน �� 
 

อตัราค่าบริการ  ผูใ้หญ่ ( พกัหอ้งคู่ )                        ท่านละ  3),d��  บาท 
                              พกัหอ้งเดี�ยวจ่ายเพิ�ม    ท่านละ    (,(��  บาท 
 

หมายเหตุ ราคาทัวร์นี � ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ� งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจาก

สภาวะนํ �ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ �น ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ �ามันขึ �นในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ1เกบ็ค่าภาษีนํ �ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                        บริษัทขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของสายการบิน สภาพ
ทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่งัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
(ราคาดงักลา่วข้างต้นสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั �งนี �ขึ �นอยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณี

ที�สายการบินมีการเรียกเก็บคา่นํ �ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กําหนดไว้) 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 
☺ คา่ตั3วเครื�องบินชั �นทศันาจร  ตามที�ระบไุว้ในรายการ 
☺ คา่วีซา่และภาษีสนามบินทกุแห่งตามที�กําหนดไว้ในรายการ 

☺ คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทกุมื �อ ตามที�ระบไุว้ในรายการ 
☺ คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานที�ตา่งๆ ตามที�ระบไุว้ในรายการ 

☺ นํ �าหนกัสมัภาระท่านละไมเ่กิน 29 กิโลกรัม , คา่ประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํ�าหนกั   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยใหก้ระเป๋า
สัมภาระที�โหลดใตท้อ้งเครื�องไดท่้านละ 3 ใบ มีนํ� าหนกัไม่เกิน 4E กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าตอ้งมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวม
แลว้ไม่เกิน 3@c เซนติเมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตวัขึ�นเครื�องไดท่้านละ 3 ชิ�น นํ� าหนกัตอ้งไม่เกิน @ กิโลกรัม ถา้นํ� าหนกัและ
ขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกินกวา่ที�สายการบินกาํหนดไว ้  จะตอ้งเสียส่วนที�เกินเป็นจาํนวนเงิน 455 USD หรือ 3,E55 หยวนต่อใบ 
☺ คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้ เอาประกนัที�มี

อายตุั �งแต ่: เดือนขึ �นไป และผู้ เอาประกนัอายรุะหวา่ง : เดือน ถงึ :; ปี และผู้ ที�มีอายสุงูกวา่ <= ปี ขึ �นไป คา่ชดเชยทั �งหลายตาม
กรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ�งหนึ�งของคา่ชดเชยที�ระบไุว้ในกรรมธรรม์  ทั �งนี �ย่อมอยู่ในข้อจํากดัที�มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนั
ชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
การประกันไม่คุ้มครอง 

☺ กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตวั, การติดเชื �อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวข้องกบัการติดยา, 

โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อํานาจของสรุายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบตุร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม์ 
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อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 
� คา่หนงัสือเดินทาง และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ 
� คา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครื�องดื�ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 

� คา่ภาษีทกุรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

� ค่าทปิไกด์ วันละ 45 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 45 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า 
เดนิทางทั �งหมด 7 วัน จ่ายไกด์ 75 หยวน  คนขับ 75 หยวน รวมเป็น 485 หยวนต่อคน ในส่วนของ
หวัหน้าทวัร์ขึ �นอยู่กับความเหมาะสม (เดก็ชาํระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

� ค่า VAT 7 %   หกัภาษี ณ ที�จ่าย C % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 
และหกั ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั �งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสทิธิ1ออก
ใบเสร็จที�ถูกให้กับบริษัททวัร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั �งแรก มดัจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั �งหมด สว่นที�เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เนื�องจากราคานี �เป็นราคาโปรโมชั�น ตั3วเครื�องบินต้องเดินทางตามวนัที� ที�ระบบุนหน้าตั3วเท่านั �น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรือ
เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั �งสิ �น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงิน  ทั �งหมด
หรือบางสว่นให้กบัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 4D ท่าน มีหวัหน้าทวัร์ไทยเดนิทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน      สละสทิธิ� 

ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น และทางบริษัทจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ �นจากท่านเป็น

จาํนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 
5. กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั �งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที�ระบใุนรายการเดินทาง  

บริษัทฯ ของสงวนสทิธิ�ที�จะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ �น  
6. การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ �นไป คืนเงินทั �งหมด 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ �นไป เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั �งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

6.D ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่า
มัดจําที� พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง

เที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์  
ทั �งหมดเนื�องจากค่าตัIวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบนินั�นๆ 

หมายเหตุ 
:. จํานวนผู้ เดินทางขั �นตํ�าผู้ ใหญ่ :; ท่านขึ �นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
C. บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
9. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสําคญั 
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D. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคมุของทาง
บริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ �นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจาก
อบุติัเหตตุา่งๆ 
;. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �นหากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที�ท่านถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั �งจากไทย และตา่งประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
E. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั �งสิ �น แตท่ั �งนี �ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ�การจดัหานี �โดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า 
<. ราคานี �คิดตามราคาตั3วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั3วเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตั3วเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักลา่ว 
F.  หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ E เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั �น 
H. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื �อ 
เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
:=. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั �งสิ �น หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทีุ�เกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเที�ยวเอง 
::. เนื�องจากตั3วเครื�องบินเป็นตั3วราคาพิเศษ เมื�อออกตั3วไปแล้วในกรณีที�ท่านไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 
ตั3วเครื�องบินไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได้  
:C. เมื�อท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที�ได้
ระบไุว้แล้วทั �งหมด 

13. ในกรณีที�ลูกค้าต้องออกตัIวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั�ง มิฉะนั�นทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั �งสิ �น 

เอกสารในการทําวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใช้งานไมตํ่�ากวา่ 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดนิทางต้องไม่มีการชาํรุดใดๆ ทั �งสิ �น ถ้าเกดิการ
ชาํรุดเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
2. หนงัสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ �ว 2 ใบ มีพื �นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั �น อดัด้วยกระดาษสีโกดกัและฟจิูเท่านั �น และต้องไมใ่ชส่ติKกเกอร์ หรือ
รูปพริ �นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน E เดือน ** ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวีซา่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
รับรองต้นสงักดัจดัมาพร้อมกบัการสง่หนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นํามาให้เป็นเลม่ใหม ่ (ตอ่จากเลม่เก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเลม่เก่ามาด้วย เนื�องจากสถานทตูต้องการดู
วา่ ตั �งแตปี่ C=:= จนถงึปีปัจจบุนั ผู้ เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม ่ 
;. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั �น ( ปรับบญัชียอดลา่สดุ ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั �งแตห่น้าแรกที�มีชื�อ
ของผู้ เดินทาง ถ่ายสําเนาทกุหน้า ทกุแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 9=,=== บาท ขึ �นไป **ถ่ายสาํเนาย้อนหลัง C 

เดือนขึ �นไป** 
*** บัญชีกระแสรายวัน และเดนิสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน 
6.  สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
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<. กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 4O ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสติูบตัรของเดก็ (ตัวจริง), หนงัสือรับรองของผู้ ที�ออกคา่ใช้จ่ายในการ
ท่องเที�ยวให้ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวข้องกบัผู้ เดินทางอย่างไร, สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ รับรอง
คา่ใช้จ่าย และสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั �น ( ปรับบญัชียอดลา่สดุ ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั �งแตห่น้า
แรกที�มีชื�อของผู้ ที�ออกคา่ใช้จ่ายในการท่องเที�ยวให้ ถ่ายสําเนาทกุหน้า ทกุแผน่ (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที�สามารถ

รับรองคา่ใช้จ่ายในการท่องเที�ยวของผู้ ที�จะรับรองให้ **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง C เดือนขึ �นไป** 
F. กรณีผู้เดนิทางไม่มีสมุดบัญชีเงนิฝากธนาคาร ผู้ เดินทางต้องมีผู้ รับรองคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนงัสือรับรองของผู้ ที�
ออกคา่ใช้จ่ายในการท่องเที�ยวให้ โดยแสดงความสมัพนัธ์วา่ เกี�ยวข้องกบัผู้ เดินทางอย่างไร, สําเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียน
บ้านของผู้ รับรองคา่ใช้จ่าย และสําเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจํา หรือ เท่านั �น ( ปรับบญัชียอดลา่สดุ ณ เดือนที�
เดินทาง ) ตั �งแตห่น้าแรกที�มีชื�อของผู้ ที�ออกคา่ใช้จ่ายในการท่องเที�ยวให้ ถ่ายสําเนาทกุหน้า ทกุแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้อง

มียอดเงินที�สามารถรับรองคา่ใช้จ่ายในการท่องเที�ยวของผู้ ที�จะรับรองให้ **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง C เดือนขึ �นไป** 

R.  เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
:=.  ข้อมลูจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจบุนั ที�อยู่ที�ทํางาน ญาติที�ติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิน หมายเลข
โทรศพัท์บ้าน ที�ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทจ็ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    
เล่มที�มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 
::. เอกสารทกุอย่างต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื�นวีซา่ ดงันั �นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย ;-< วนัทําการ 
(ก่อนออกเดินทาง) 
48.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยน
ระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ1ของสถานทตู และบางครั�งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
13. ผู้ ที�ประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่จีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการ
อนญุาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื�องจากบริษัทฯ ไมท่ราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซา่ / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูล
บตัรของท่านเอง หากท่านทําบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย C สปัดาห์ 
14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาติที�ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านั �น 
-หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
-กรณีหนงัสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื�องจากผู้ เดินทางจะต้องไป
แสดงตนที�สถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที�ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

      -เอกสารที�ต้องเตรียม  :.พาสปอร์ต ที�มีอายุการใช้งานไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า-ออก    
อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ �ว จํานวน C ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน E เดือน 

3.ใบอนญุาตการทํางาน  
D.หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  

        ;.สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั E เดือน 
สถานฑูตจีนอาจปฏเิสธไม่รับทาํวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี � 

1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที�ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 

2. นํารูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
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3. นํารูปถ่ายที�มีวิวด้านหลงั ที�ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื�อยื�นทําวีซา่ 

4. นํารูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ �นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
**ต่างชาตต้ิองการขอวีซ่าด่วนกรุณาเชค็ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที�ก่อน 
• ยื�นวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

               

 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื0องจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที0ขายเป็นหลกั** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื0องจากสถานทูตจนีมีการเปลี0ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดงัต่อไปนี�** 

เอกสารที0ใช้ประกอบการยื0นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื0อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME......................................................................................... 

สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไม่ไดจ้ดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส........................................................................................................................................................  

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................................................................................................... 

..................................................................... รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น....................................มือถือ………………….……….. 

ที0อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………………………….…………... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์บ้าน....................................................... 

ชื0อสถานที0ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................................................................ 

ตาํแหน่งงาน.................................................................................................................................................................................................................... 

ที0อยู่สถานที0ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทร....................................................... 

(สาํคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ที�ถูกตอ้งที�สามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     � ไม่เคย     � เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เมื�อวนัที�............................. เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�............................เดือน..............................ปี................................... 

ภายใน 3 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ...........................................................................………………  

เมื�อวนัที�............................. เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัที�.............................เดือน.............................ปี................................... 

รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME.................................................................................. 

RELATION...................................................................................................................................................................................................... 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME................................................................................... 

RELATION...................................................................................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

**   กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 

**   ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ�มเติม  อาจทาํใหท่้านเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั�งนี� เพื�อ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ที�นี�   (โปรดทาํตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 


