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รวมรถไฟความเร็วสูง ลั ่วหยาง-ซีอาน

วันแรก

สุ วรรณภูมิ – เจิง้ โจว – ตลาด 2.7

06.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่ าเซาเธิร์นแอร์ ไลน์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่ องเอกสารให้ที่สนามบิน
ออกเดินทางไปนครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 362
หมายเหตุ แวะจอดรับ-ส่งผูโ้ ดยสารที่กวางเจา ประมาณ 1 ชัว่ โมง 20 นาที ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต่อ
เครื่ องลําเดิมเดินทางสู่เจิ้งโจว
เดินทางถึง นครเจิง้ โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าํ เหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนื อ
เป็ นเมืองเก่าแก่ต้งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพ้นื ที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆ เป็ น
จํานวนมาก ปัจจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน
 ส่งท่านที่จตั ุรัส 27 อิสระช้อบปิ้ งที่ถนนคนเดิน
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ FENG LE YUAN HOTEL หรือเทียบเท่ า

08.40 น.

15.40 น.

คํ่า

วันที่สอง

เจิง้ โจว – ศาลไคเฟิ ง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – ซินหมี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองไคเฟิ ง (1 ชัว่ โมง 30 นาที) ไคเฟิ งเป็ นเมืองเก่าแก่ เคยเมืองหลวง 7 ราชวงศ์นับตั้งแต่ยุคจ้าน กว๋ อ
และรุ่ งเรื องที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีเนื้อที่ 900 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.9 ล้านคน
 นําชม ศาลไคเฟิ ง ของท่านเปาบุน้ จิ้น (เปากงฉื อ) ที่สร้างขึ้นบนเนื้ อที่ 4,000 ตารางเมตร เป็ นสถานที่ซ่ึงใช้
ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุน้ จิ้น ขุนนางผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์ยตุ ิธรรม จนเป็ นที่เลื่องลือแห่งราชวงศ์ซ่งเหนื อ
ชมห้องพิจารณาคดีที่มีที่ตดั หัวสุนขั หัวเสือ และหัวมังกร ชมรู ปหล่อสัมฤทธิ์ของท่านเปาฯ สูง 2.5 เมตร
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เที่ยง
บ่าย
คํ่า

 นําชม ศาลามังกร (หลงถิง) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองไคฟง สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1692 ใน
สมัยจักรพรรดิคงั ซีแห่งราชวงศ์ชิง
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 นําชม เจดีย์เหล็ก (เถียถ่ า) ซึ่งเป็ นเจดียข์ นาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รู ปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดย
ลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่ อหุม้ จนมีความสวยงามโดดเด่น แล้วเดินทางสู่เมืองซินหมี่
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีส่ าม

ซินหมี–่ เติงฟง–วัดเส้ าหลิน–ป่ าเจดีย์–โชว์ กงั ฟู–ลัว่ หยาง–วัดถํา้ หลงเหมิน-นั่งรถไฟความเร็วสู ง-ซีอาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ เมืองเติงฟง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย เข้าชมวัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่ง
ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าํ พุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่ พระศาสนา
เมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึ กญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของ
การฝึ กฝนศิลปะการป้ องกันตัวที่รู้จกั กันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่ งสําคัญในวัดเส้ าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัส
พุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชมป่ าเจดีย์
หรื อ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม
การแสดงกังฟูที่มีการสืบทอดเป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้นกั ท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรี ยนฝึ กกังฟูในบริ เวณ
ใกล้เคียงวัดเส้าหลิน
รับประทานอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่ หยาง (1.30 ชัว่ โมง) อดีตราชธานีที่ยงิ่ ใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็ น
ที่สองรองจากซี อาน จัก รพรรดิ นี “บูเซ็ค เที ยน”โปรดปรานเมืองลัว่ หยางมาก ตั้งให้เป็ นราชธานี ในสมัย ที่
พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิง พระราช ทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
 นําชม ถํา้ หินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรื อ ถํา้ ประตูมังกร (รวม
ค่ารถเล็ก) หมู่ถ้าํ พันพระที่ต้งั อยูร่ ิ มฝั่งนํ้า อี๋เจียง เป็ นพุทธสถานเก่าแก่ที่
สําคัญและน่ าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่ งหนึ่ งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038
ในสมัยเว่ยเหนื อและสร้ างเพิ่มเติมเรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดย
การเจาะหน้าผาหิ นให้เป็ นถํ้าหรื ออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็ นรู ป
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัย
นั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็ นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์เป็ นจํานวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหิ นหลงเหมินแห่ งนี้ การสร้างถํ้าพระพุทธแห่ งนี้ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นํา

เที่ยง
บ่าย
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คํ่า

ชมวัดถํ้าเฟิ่ งเซี ยนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่ก ลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ
กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ
 โดยรถไฟความเร็วสู ง (หัวจรวด) ที่มคี วามเร็วสู งสุ ด 350 กม. ต่ อชั่วโมง ขบวนที่ G … (….-…. น. - หรือ
ขบวนที่มเี วลาใกล้เคียงกัน) นําท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ตั้งอยู่ในหุ บเขาที่มีแม่น้ าํ
เว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถกู สถาปนาเป็ นราชธานี ในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ น
นครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุ
เก่าแก่อนั ลํ้าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของจีน จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พกั
 พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ซีอาน – เจดียห่ านป่ าใหญ่ – พระราชวังต้าหมิงกง – พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ มณฑลส่ านซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่วดั ฉือเอิน ซึ่งเป็ นที่ ต้ งั ของ “ต้ าเยี่ยนถ่ า” เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ วัดนี้ เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้างขึ้น
โดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็ จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้าอาวาส และ
แปลพระคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่นาํ มาจากอินเดีย พระถังซัมจัง๋ ได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่ วมสร้างเจดียห์ ่านป่ าขึ้นเพื่อ
เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดียด์ ว้ ยดิน
ทั้งหมด แต่ พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูร ณะเป็ นอิฐทั้งหมด  นําท่านแวะร้านหยก หรื อเผ่เย้า
เครื่ องประดับนําโชคของฝากอันลํ้าค่าที่ข้ ึนชื่อของจีน  นําท่านเที่ยวชม พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ มณฑลส่ าน
ซี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิ ดเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1991 นับเป็ นพิพิธภัณฑ์ใหญ่อนั ดับ 2 รองจากพิพิธภัณฑ์ที่ปักกิ่ง
แต่ที่นี่มีความทันสมัยในการจัดแสดงและนําเสนอมากกว่า พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ มีพ้ืนที่จดั แสดงถึง 11,000 ตาราง
เมตร มีวตั ถุล้าํ ค่ากว่า 12,000 ชิ้น ในทุกรอบ 3 เดือนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาจัดแสดง ส่ วนใหญ่เป็ น
ของสมัยราชวงศ์ฮนั่ , จิ้น , ยุคราชวงศ์ใต้ - เหนือ , สุย และถังมากที่สุด
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 ชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ “พระราชวังต้ าหมิงกง” คือการขุดพบที่ต้ งั ของ
พระราชวังโบราณสมัยราชวงศ์ถงั “ต้าหมิงกง” ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อห
มิง ฮ่ องเต้เรื องอํานาจแห่ งราชวงศ์ถงั ในยุคที่นครฉางอาน (ซีอาน) รุ่ งเรื องสุ ดๆ เป็ นศูนย์กลางอารยะธรรมและ
ศูนย์กลางการค้าขายระหว่างประเทศ เชื่อกันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต้ ในสมัยราชวงศ์ถงั ได้ใช้พระราชวังต้าหมิงกงเป็ น
ที่ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาที่ผนั เปลี่ยนหลากยุคหลายสมัยนับพันปี ทําให้ไม่มีใครรู้ว่า “ต้าหมิ
งกง” เดิมเคยมีที่ต้งั อยูต่ รงไหน จนมีการขุดพบแนวที่ต้งั กําแพงวังรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า
“ต้าหมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังแวร์ซายย์ 3 เท่า มีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังต้องห้ามกูก้ งในนคร
ปักกิ่ง 4.5 เท่า และมีขนาดใหญ่กว่าพระราชวังเครมลินถึง 12 เท่า นี่คือความยิง่ ใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัย

เที่ยง
บ่าย
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18.30 น.

กว่ าพัน ปี ของราชวงศ์ถ ัง นําท่ านเข้าชมในส่ ว นพิ พิ ธภัณ ฑ์ ย้อนรอยประวัติ ศาสตร์ ชมความรุ่ งเรื องด้า น
สถาปัตยกรรมโบราณ พร้ อมชมภาพยนตร์ IMAX 3D (ราคารวมค่ารถแบตตารี่ )  จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านสิ นค้ า
ที่ทํามากจากใยไผ่ เป็ นการนําใยไม้ไผ่มาแปรรู ปเป็ นสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าขนหนู ฯลฯ
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร
 พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ซีอาน – สุ สานทหารม้ า – จัตุรัสหอกลองจัตุรัสหอระฆัง – อาหารเกี๊ยว – โชว์ราชวงศ์ ถัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 เดินทางสู่ ตาํ บล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสี ยงในการผลิต ผลทับทิม นําชมสถานที่สาํ คัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่
ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพ
ทหารดินเผาของกษัตริย์จนิ๋ ซี (รวมรถเล็ก) นําชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อม
กับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัว
หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริ ง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็ น
จํานวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นําชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริ เวณที่คาดว่าเป็ น
สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็ นหนึ่งเดียวได้สาํ เร็ จ
ปัจจุบนั มีการค้นพบที่ต้งั ของสุสานแล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุสาน คงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันการ
เสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
 แวะร้านผ้าไหมให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมจีนสินค้า OTOP คุณภาพดี  นําท่านเที่ยวชม จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซี ตา้ เจีย เป็ นสถาปั ต ยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาํ การ
บูร ณะขึ้ น มาใหม่สองครั้ง โดยรั ก ษารู ปแบบเดิมไว้ มีค วามสู ง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร
โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้สูงและ
กว้าง 6 เมตร ชั้น ล่างก่ อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้น ที่ สองและชั้น ที่ สามเป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้ว ย
กระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี ที่ 17 แห่ งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้
ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ฝั่งตรงข้ามเป็ น จัตุรัสหอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวน
ระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5
เมตร ก่อด้วยอิฐดํา มีประตูท้งั 4 ทิศ สูงและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่ เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม  นําท่านแวะ
ร้านตุ๊กตาจิ๋นซี สินค้า OTOP ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ ซึ่งเป็ นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถงั
รับประทานอาหารคํ่าที่ภตั ตาคาร *ชิมอาหารเกีย๊ วขึน้ ชื่อของซีอาน
 นําชมโชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอย่างสุดๆ
 พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่าย

คํ่า
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วันที่หก

ซีอาน – กําแพงเมืองซีอาน – กวางเจา – สุ วรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 ชมกําแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-1378) และได้รับ
การอนุ รัก ษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิ ศเหนื อถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิ ศตะวันออกถึงทิ ศตะวันตกยาว 4.2
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ดา้ น รวม 13 ประตู
เดินทางกลับกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3204
ถึงสนามบินกวางเจา
รอเปลี่ยนเครื่ องบินกลับสุวรรณภูมิฯ
เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CZ 361
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
          

13.00 น.
15.55 น.
19.50 น.
21.50 น.

***หมายเหตุโปรแกรมอาจมีการปร ับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม***

 Miss Travel 
หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่ ว มกับการท่ องเที่ย วแห่ งเมืองจี นทุ กเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพัน ธ์สินค้าพื้น เมือง ให้
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั คือ ร้ านใยไผ่ , ผ้าไหม, หยก, กระเบือ้ งสามสี ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ดว้ ยเพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์ จึ งเรี ยนให้กบั นัก ท่องเที่ยวทุก ท่านทราบว่า ร้ านทุกร้ าน จําเป็ นต้องรบกวนทุก ท่านแวะชม ซึ่ งจะใช้เวลาร้านละ
ประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรื อไม่ซ้ือขึ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง !!! ท่ านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง
ี าน 6 ว ัน 5 คืน
เจิง้ โจว-ไคเฟิ ง-เสา้ หลิน-ลว่ ั หยาง-ซอ

 กำหนดกำรเดินทำง
17-22 มกรำคม 59 / 28 ก ุมภำพันธ์ – 4 มีนำคม 59 / 6-11 , 13-18 มีนำคม 59
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ( พักห้องคู่ )
ท่านละ
32,900
บาท
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ
5,000
บาท
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ราคาไม่รวม ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น 60 หยวน และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 60 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 15 คน ออกเดินทาง มีหัวหน้า
ทัวร์ ไทย เดินทางไปกับกรุ๊ ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * อาจการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิ นหรื อเวลาบิน * อาจมีก ารเปลี่ยน
เส้นทางเป็ นเข้าซีอาน/ออกเจิ้งโจว
เทีย
่ วบินอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋ า/ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่ งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่
มีการปรั บราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรั บราคาภาษีนํ้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ งทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ า
ภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั
สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่านํ้ามันเพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้)

อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวรวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กาํ หนดไว้ในรายการ
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES มีประกาศเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก และขนาดกระเป๋ าสัมภาระ โดยให้กระเป๋ า
สัมภาระที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ าํ หนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋ าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ ารวม
แล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สู ง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่ องได้ท่านละ 1 ชิ้น นํ้าหนักต้องไม่เกิ น 5 กิ โลกรั ม ถ้านํ้าหนักและ
ขนาดของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกําหนดไว้ จะต้องเสี ยส่ วนที่เกินเป็ นจํานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่อใบ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุ
ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรม
ธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยทีร่ ะบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ
ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประกันไม่ ค้ มุ ครอง
 กรณี ที่เสี ยชีวติ หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา,
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของสุ รายาเสพติด,
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ าย การยึด
พาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อืน่ ๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
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อัตราค่ าบริ การดังกล่ าวไม่ รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)

 ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน ,หัวหน้ าทัวร์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10
หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน หัวหน้ าทัวร์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน
รวมเป็ น 180 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
 ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลกู ค้ าต้ องการใบเสร็ จรับเงินที่ถกู ต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมลู ค่ าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย
จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง
เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 15 ท่ าน มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน สละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่ านเป็ นจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจํากับสายการบิ นหรื อกรุ๊ ปที่มีการการั นตีค่ามัดจําที่พัก
โดยตรงหรื อโดยการผ่ านตั ว แทนในประเทศหรื อต่ า งประเทศและไม่ อาจขอคืน เงิ นได้ รวมถึงเที่ยวบิ น พิเศษเช่ น
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่ าทัวร์ ทั้งหมดเนื่ องจากค่ าตั๋วเป็ นการ
เหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขั้นตํ่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เทีย่ วบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเทีย่ วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืน่ ๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ทรี่ ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
7.ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รั บเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทเี่ กิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเทีย่ วเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เครื่ องบินไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13. ในกรณีที่ลูกค้ า ต้ องออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติด ต่ อเจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษั ทฯ ก่ อนทุ กครั้ ง มิ ฉ ะนั้ นทางบริ ษัทฯจะไม่
รั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรั บหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการ
ชํารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า -ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้นื หลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์
หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
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5. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่าํ กว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่จดทะเบียน)
- เด็กอายุต่าํ กว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรื อแม่ ขอสําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่จดทะเบียน) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทาง
อย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรื อเขตเท่านั้น และ
- เด็กอายุต่าํ กว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่จดทะเบียน) ,สําเนาบัตรประชาชน ,
สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์วา่ เกี่ยวข้องกับผูเ้ ดินทางอย่างไร ต้องมี
ลายเซ็นต์ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยทีอ่ าํ เภอหรื อเขตเท่านั้น
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรื อ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ามี)
- ในกรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี ขอสู ติบตั ร(ใบเกิด)ตัวจริ ง

6. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่ งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรั บทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ มที่มี
ปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้าก่ อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 7 วันทําการ
(ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบี ยบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบี ยบการยื่น
เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ งบริ ษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้องรั บผิดชอบในการ
อนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตร
ของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ (กรุ ณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริ ษัทฯ)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1.ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2.นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทําวีซ่า
4.นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิ่มท่ านละ 1,050 บาท

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
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พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน

**ก่ อนทําการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก**

ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS./ MRS./ MR.) NAME.........................................................................SURNAME.........................................................................................
สถานภาพ  โสด

 แต่งงาน

 หม้าย

 หย่า

 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................... ..............................................................
..................................................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................... โทรศัพท์บา้ น....................................มือถือ ………………….………..
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………….…………...
............................................................................................................................. ..........................................................................................................
..............................................................................................รหัสไปรษณีย์ ...................................โทรศัพท์ บ้าน.......................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................................................
ตําแหน่ งงาน........................................................................................................................................................................ ............................................
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ......................................................................................................................................
.............................................................................................................รหัสไปรษณีย์ .....................................โทร.......................................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่............................เดือน..............................ปี ...................................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ...........................................................................………………
เมื่อวันที่............................. เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่ .............................เดือน.............................ปี ...................................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME................................................................SURNAME..................................................................................
RELATION................................................................................................................................................ ......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME...................................................................................
RELATION............................................................................................................................................................ ..........................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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