
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� 
กรุงเทพ ฯ-เจิ�งโจว (CZ"#$ : &'.)&-�*.)&) -อิสระช้อปปิ� งที� 
จัตุรัส 27  

X X � 
FENG LE YUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

$ เจิ�งโจว-ศาลไคฟง-เจดีย์เหลก็-ศาลามังกร-เมืองเติงเฟิง � � � 
TIAN ZHONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

" 
วดัเส้าหลนิ (รวมรถแบตตารี�)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกงัฟู
เติงเฟิง–ลั�วหยาง-ถํ�าหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี�) 
ลั�วหยาง-นั�งรถไฟความเร็วสูง-ซีอาน  

� � � SKYTEL HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

) 
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านหยก-พพิธิภัณฑ์ส่านซี-พระราชวงั 

ต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี�)-ชมภาพยนตร์ IMAX 3D 
� � � 

SKYTEL HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

* 
โรงงานปั�นตุ๊กตาจิ�นซี-กองทพัทหารดินเผาจิZนซี  
(รวมรถแบตตารี�)-ผ่านชมสุสานจิZนซีฮ่องเต้-ร้านผ้าไหม
อสิระช้อปปิ� งที�จัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง   
 

� � � 
SKYTEL HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 
กาํแพงเมืองโบราณ-ซีอาน-กวางเจา(CZ"$&):�".&&-�*.&&) 
กวางเจา-กรุงเทพฯ (CZ361 : �_.*&-$�.*&) 
 

� X X  



     

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด,์หวัหนา้ทวัร ์และคนขบัรถ จํานวน "#$ หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 

� กาํหนดการเดินทาง เดอืนกนัยายน – ตุลาคม $**_ 
วนัแรก    กรุงเทพ ฯ-เจิ�งโจว-อสิระช้อปปิ� งที� จัตุรัส 27  

&#.&& น.  � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั�น ) ประตู _ 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ที�บริษทัฯจะคอยให้การ
ตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

&'.)& น. เหิรฟ้าสู่ นครเจิ�งโจว โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ"#$ �   
** แวะพักที�สนามบินกวางเจา  ประมาณ � ชั�วโมง $& นาที  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อ เครื�องลําเดิม
เดินทางสู่เจิ�งโจว ** 

�*.)& น. เดินทางถึง นครเจิ�งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั+งอยูบ่นฝั�งแม่นํ+ าเหลืองตอนปลายของที�ราบจีนเหนือ  
เป็นเมืองเก่าแก่ตั+งแต่สมยัราชวงศ์ซ่ง  ปัจจุบนัเจิ+งโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมือง จากนั+นนาํท่าน อสิระช้อปปิ� งที� จัตุรัส 27 เป็นแหล่งชอ้ปปิ+ งของเมืองเจิ+งโจว ศูนยร์วมของห้าง
สรรพ สินคา้ ร้านอาหาร ที�มีสินคา้มากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซื+อของฝากของที�ระลึกตามอธัยาศยั 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  � พกัที� FENG LE YUAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�สอง เจิ�งโจว-ศาลไคฟง-เจดีย์เหลก็-ศาลามังกร-เมืองเติงเฟิง 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ �."& ชั�วโมง) เมืองเก่าแก่ เคยเป็นเมืองหลวง 7 ราชวงศ์
นบัตั+งแต่ยคุจา้น กว๋อ และรุ่งเรืองที�สุดในสมยัราชวงศซ่์ง  นาํท่านชม ศาลไคฟง ของท่านเปาบุน้จิ+น (เปากงฉือ) 
ที�สร้างขึ+นบนเนื+อที� 4,000 ตารางเมตร เป็นสถานที�ซึ� งใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุน้จิ+น ขุนนางผูที้�มี
ความซื�อสัตยย์ติุธรรม จนเป็นที�เลื�องลือแห่งราชวงศซ่์งเหนือ จากนั+นนาํท่านชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่า) ซึ� งเป็นเจดีย์
ขนาด 13 ชั+น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี�ยม สร้างขึ+นในปี ค.ศ. 1049 โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบื+องหลาก
สีมาประติดประต่อห่อหุม้จนมีความสวยงามโดดเด่น  

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ� งตั+งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง สร้างขึ+นเมื�อ ปี ค.ศ. 1692 ใน

สมยัจกัรพรรดิคงัซีแห่งราชวงศชิ์ง  จากนั+นเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ $ ชั�วโมง)  ซึ� งเป็น
ที�ตั+งของสถานที�ขึ+นชื�อในดา้นศิลปะมวยจีน (วทิยายทุธชาวจีน) 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  � พกัที� TIAN ZHONG HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�สาม  วดัเส้าหลนิ (รวมรถแบตตารี�)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกงัฟู-เติงเฟิง–ลั�วหยาง-ถํ�าหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี�) 
   ลั�วหยาง-นั�งรถไฟความเร็วสูง-ซีอาน  

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่  วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี�) ซึ� งก่อตั+งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ� งเป็น
ผูน้าํพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื�อให้เขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี+ กลายเป็น
ศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัที�รู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”   นาํท่านชมสิ�งสําคญัในวดัเส้าหลิน  อนั
ไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที�ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 
1,000 องค์  นาํท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที�มีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซึ� งเป็นสถานที�บรรจุอฐิัของอดีตเจา้
อาวาส ของวดัเส้าหลิน   จากนั+นนาํท่าชม  การแสดงกังฟู  ที�มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้
นกัท่องเที�ยวไดช้มที�โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกลเ้คียงวดั 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



     

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลั�วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ $."& ชั�วโมง)  อดีตราชธานีที�ยิ�งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 
LM ราชวงศ ์ยืนยาวนบั เป็นที�สองรองจากซีอาน  จากนั+นนาํท่านชม ถํ�าหินหลงเหมิน หรือ ถํ�าประตูมังกร (รวม
รถแบตตารี�) หมู่ถ ํ+ าพนัพระที�ตั+งอยู่ริมฝั�งนํ+ า อีNเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที�สําคญั  และน่าตื�นตาตื�นใจที�สุดแห่ง
หนึ�งของจีน   ปัจจุบนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. PMMM    

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื�อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที� G##" : �_.)c-$�.$$ น. (บัตรโดยสารชั�น
ปกติ)  มุ่งหนา้สู่ เมืองซีอาน เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  (ทั+งนี+อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงขบวนรถไฟ) 
หมายเหตุ  :  เพื�อความรวดเร็วในการขึ�น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจําเป็นต้องลาก
ด้วยตนเอง จึงควรเลอืกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที�มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป 

  � พกัที� SKYTEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�สี�    เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านหยก-พพิธิภัณฑ์ส่านซี-พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี�)-ชมภาพยนตร์ IMAX 3D 

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน  ซึ� งเป็นที�ตั+งของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่  วดันี+ เคยเป็นอารามหลวงที�สร้างขึ+นโดยฮ่องเต้
ถงัเกาจง เพื�อตอบแทนคุณมารดา หลงัจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถงัซัมจัNงมาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระ
คมัภีร์พระไตรปิฎกที�นาํมาจากอินเดีย พระถงัซัมจัNงไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสร้างเจดียห่์านป่าขึ+นเพื�อเก็บ
พระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดียจ์ะคลา้ยแบบอินเดีย มี 7 ชั+น สูง TU.7 เมตร ในสมยัก่อนจะสร้างเจดียด์ว้ยดิน
ทั+งหมด แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มิง ไดรั้บการบูรณะเป็นอิฐทั+งหมด   นาํท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที�มีคุณภาพ
และมีชื�อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื+อ กาํไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว ์มงคลที�มีชื�อเสียง 
จากนั+นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ� งในพิพิธภณัฑ์ชั+นนาํของประเทศจีน ที�มีโบราณวตัถุลํ+ าค่าจดัแสดง
มากมาย ภายในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงวตัถุโบราณไล่ตามยุคสมยัต่างๆ มีคาํกาํกบัอธิบายเป็นภาษาองักฤษ เริ�ม
ตั+งแต่ยคุหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศจ์าง-ราชวงศโ์จว เรื�อยไปจนถึงราชวงศห์มิงและชิง 
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์ส่านซี ปิดทุกวันจันทร์ และการเข้าชมต้องมีการจองเวลา ซึ�งเป็นมาตรการควบคุม
จํานวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน หากมีเหตุขัดข้องจัดวันและจองเวลาเข้าชมไม่ได้ อาจต้องมีการสลับปรับรายการ 
และ/หรือ หากพิพิธภัณฑ์ส่านซี ปิดหลายวันในกรณีพิเศษ หรือมีเหตุอื�นใดที�ทําให้คณะไม่สามารถเข้าชม
พพิธิภัณฑ์ฯ ได้ ผู้เดินทางรับทราบว่าจะไม่มีการคืนค่าบริการ 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่านชมสถานที�ท่องเที�ยวแห่งใหม่ ที�คงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถแบตตารี�)

ฮ่องเต ้ในสมยัราชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระราชวงัตา้หมิงกงเป็นที�ประทบัต่อเนื�องมานานนบั PMM ปี นาํท่านเขา้ชมใน
ส่วนพิพิธภณัฑ ์ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
   � พกัที� SKYTEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�ห้า โรงงานปั�นตุ๊กตาจิ�นซี-กองทพัทหารดินเผาจิZนซี (รวมรถแบตตารี�)-ผ่านชมสุสานจิZนซีฮ่องเต้-ร้านผ้าไหม-อสิระ 
  ช้อปปิ� งที�จัตุรัสหอระฆงั-โชว์ราชวงศ์ถัง   

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม  โรงงานปั�นตุ๊กตาจิZนซี  นาํท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิZนซี (รวมรถแบตตารี�) 
สถานที�สําคญัที�สุดของเมืองซีอาน ที�ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของโลกในปี ค.ศ. LXY7 ผ่านชม บริเวณที�คาดวา่เป็น สุสานของจักรพรรดิจิZนซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที�
ไดท้รงรวบรวม แผน่ดินจีนใหเ้ป็นหนึ�งเดียวไดส้าํเร็จ ปัจจุบนัมีการคน้พบที�ตั+งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวธีิการนาํเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั+งใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคนชมการ

ดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการซื+อเป็นทั+งของฝากและใชเ้อง 



     

จากนั+นใหท้่าน อสิระช้อปปิ� งที�จัตุรัสหอระฆงั และ หอกลอง ยา่นชอ้ปปิ+ งยอดนิยมของนครซีอาน และใกล้ๆ  กนั
นั+นเป็นที�ตั+งของตลาดอิสลาม ที�นี�จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที�ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อน   

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ.....เกี!ยวซีอาน 
นาํท่านเขา้ชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์งั ที�สะทอ้นให้เห็น
ถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะที�รุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  
� พกัที�  SKYTEL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ ) ดาว 

วนัที�หก กาํแพงเมืองโบราณ-ซีอาน-กวางเจา-กรุงเทพฯ  

เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านชม กาํแพงเมืองโบราณ ที�สร้างขึ+นในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กวา่ TMM ปี ไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่ง
ดี กาํแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว P.Y กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว U.P กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ LU กิโลเมตร สูง LP เมตร มีประตูเขา้ออกทั+งสี�ดา้น รวม L[ ประตู สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ 
สนามบินเสียนหยาง  ซีอาน 

�".&& น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ3204 
�*.&& น. ถึง สนามบินกวางเจา เมืองท่าที�ถูกพฒันาอยา่งรวดเร็ว รอเปลี�ยนเครื�องบินเพื�อเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
�_.*& น. ออกเดินทางงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ "#� 
$�.*& น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 
 
 

************ ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ ************ 
☺ ☺  ☺  ☺  ☺  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั�งแต่ 15 ท่านขึ�นไป *** ) 
 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื�นเมืองให้
นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, โรงงานปั�นตุ๊กตาจิ�นซี, ร้านผ้าไหม ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย 
เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�ง
จะใช้เวลาร้านละประมาณ )* นาท ีซื�อหรือไม่ซื�อขึ�นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั�งสิ�น 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัZวภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�
เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั�ง 

 
*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั�ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทัฯ จะองิ

ตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 
 
 
 

 
 
 
 



     

 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้อง
ละ � ท่านราคาท่านละ 

ราคาเดก็  
(มเีตยีง) 

นอนกบัผู้ใหญ่  
� ท่าน 

ราคาเดก็ 
(ไม่มเีตยีง) 

นอนกบัผู้ใหญ่  
� ท่าน) 

พกัเดี$ยวจ่าย
เพิ$มท่านละ 

"-' กนัยายน 2559 "$,900 บาท 31,900 บาท "&,900 บาท ),500  บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตัZวเครื�องบิน $&,000 บาท ),500 บาท 
$$-$c ตุลาคม 2559  
(วนัปิยมหาราช) "*,900 บาท 34,900 บาท "",900 บาท *,&00 บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตัZวเครื�องบิน 22,000 บาท *,&00 บาท 

 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นี� ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะนํ�ามันโลกที�

มีการปรับราคาสูงขึ�น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ�ามันขึ�นในอนาคต ซึ�งทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิoเกบ็ค่าภาษีนํ�ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั+งนี+ ขึ+นอยู่กบัการเปลี�ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั+งนี+ ขึ+นอยูก่บัสภาวะค่าเงิน
บาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ+ามนัเพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัNวเครื�องบินชั+นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ ) วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื+อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ+าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํ�าหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋า
สัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องได้ท่านละ � ใบ มีนํ�าหนักไม่เกิน $" กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของ
กระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน �*' เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ�นเครื�องได้ท่านละ � ชิ�น นํ�าหนักต้องไม่เกิน * 
กโิลกรัม ถ้านํ�าหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที�สายการบินกําหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที�เกินเป็นจํานวนเงิน $&& 
USD หรือ �,"&& หยวนต่อใบ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนั
ที�มีอายตุั+งแต่ L เดือนขึ+นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง L เดือน ถึง L_ ปี และผูที้�มีอายสูุงกวา่ 7M ปี ขึ+นไป ค่าชดเชยทั+งหลาย
ตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั+งนี+ ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื�อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั�งนี�อตัราเบี�ยประกนัเริ�มต้นที� ""& บาท ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื+อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพ



     

ติด บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การ
ยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขับรถ รวม �8& หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที�จ่าย " % ในกรณทีี�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�

จ่าย  จากยอดขายจริงทั�งหมดเท่านั�น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิoออกใบเสร็จที�ถูกให้กับ
บริษัททวัร์เท่านั�น 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั+ งแรก มดัจาํท่านละ �&,000 บาท หรือทั+งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี+ เป็นราคาโปรโมชั�น ตัNวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหน้าตัNวเท่านั+น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั+งสิ+น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ̂ิในการคืนเงิน  
ทั+งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ �& ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ�นพูดไทยรับที�กุ้ยหลิน) ครบ �* ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทย
เดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ̂ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั+งสิ+น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจากท่าน
เป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั+งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ̂ิที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั+งสิ+น 

6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ+นไป เกบ็ค่าใช้จ่ายตามที�เกดิขึ�นจริง 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ+นไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามที�เกดิขึ�นจริง 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่า 

  มัดจําที�พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  รวมถึง 
  เที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ 
  ทั�งหมดเนื�องจากค่าตัZวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั�นๆ 

หมายเหตุ 
L. จาํนวนผูเ้ดินทางขั+นตํ�าผูใ้หญ่ L_ ท่านขึ+นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
P. บริษทัฯ มีสิทธ̂ิที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี+  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
[. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
U. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ+นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
_. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั+งสิ+นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั+งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 



     

T. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั+งสิ+น แต่ทั+งนี+ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ̂ิการจดัหานี+
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ราคานี+ คิดตามราคาตัNวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัNวเครื�องบินปรับสูงขึ+น บริษทัฯ สงวนสิทธ̂ิที�จะปรับราคาตัNวเครื�องบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
Y.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ T เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั+น 
X. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั+งสิ+น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื+อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
LM. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั+งสิ+น หากเกิดสิ� งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
LL. เนื�องจากตัNวเครื�องบินเป็นตัNวราคาพิเศษ เมื�อออกตัNวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัNวเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
LP. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั+งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั+งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัNวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั+ ง  มิฉะนั+นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั+งสิ+น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
L. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั�งสิ�น ถ้า
เกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ+ว 2 ใบ มีพื+นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั+น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั+น และตอ้งไม่ใช่

สติrกเกอร์ หรือรูปพริ+นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื+อแขนกุดโชวไ์หล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน T เดือน ** ท่านที�
ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื�นวซ่ีา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกดัจัดมาพร้อมกบัการส่งหนังสือเดินทาง 

U. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
_. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �' ปี  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�'ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกดิ) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณทีี�จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ�ากว่า�'ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,สําเนา
บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อาํเภอหรือเขตเท่านั�น และ  
 - เด็กอายุตํ�ากว่า�'ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที�จดทะเบียน) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี�ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที�อาํเภอหรือเขตเท่านั�น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี�ยนชื�อ หรือ เปลี�ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณเีด็กอายุตํ�ากว่า * ปี ขอสูติบัตร(ใบเกดิ)ตัวจริง 
#.เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7. ข้อมูลจริงเกี�ยวกับสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยู่ปัจจุบนั ที�อยู่ที�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวซ่ีา    เล่มที�มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

Y. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั+นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 7 วนัทาํ
การ (ก่อนออกเดินทาง) 

_.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบ
การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิoของสถานทูต และบางครั�งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   



     

LM. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย P สัปดาห์ 

1L. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ�มเติมกบัทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี� 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ+นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจีน เมื�อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
• ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  �,0*0 บาท 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั� ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื�องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั** 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี�!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี�** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั�งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื�อ-นา 
มสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั�นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 



     

�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
................................................................................................................................................................................................. 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
...........................................................................................................................................................................................................
.............................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
...........................................................................................................................................................................................................
.............................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................................. 
ตําแหน่งงาน......................................................................................................................................................................... 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
........................................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�....................... เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�....................... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION........................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION........................................................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั�งนี�เพื�อประโยชน์
ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 

 


