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ถ ้ำหินหลงเหมิน #มรดกโลกทำงวฒันธรรม  

สุสำนทหำรจิน๋ซี #ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกแห่งแดนมงักร 

วดัเสำ้หลิน #ควำมเก่ำแก่อำยุมำกกว่ำ 1,500 ปี  

ศำลเจำ้กวนอ ู#ทีฝั่ง่ศีรษะของกวนอูแม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ในสมยัสำมกก๊ 

ล้ิมรสเมนูพิเศษ #เก๋ียวซีอำน #เป็ดยำ่ง 
 

ตำรำงกำรเดินทำง 
 
วนัท่ี โปรแกรมกำรเดินทำง เชำ้ เที่ยง ค ำ่ พกัท่ี 

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

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL  

4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

2 

ซีอาน-นัง่รถไฟความเร็วสงูไปลัว่หยาง-ศาลเจา้

กวนอ-ูเติงเฟิง-วดัเสา้หลิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่า

เจดีย-์ชมการแสดงกงัฟู 
   

WAN LEE ZS HOTEL 

4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

3 
เติงเฟิง-ลัว่หยาง-ถ ้าหินหลงเหมิน(รวมรถ

แบตเตอร่ี)-เขาหวัซาน    

HUA SHAN KE ZHAN HOTEL 

4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

4 

ผ่านชมเขาหวัซาน-ซีอาน-กองทพัทหารดินเผาจิ๋น

ซีฮ่องเต(้รวมรถแบตเตอร่ี)-รา้นหมอนยางพารา-

ผ่านชมจตุัรสัหอระฆงัและหอกลอง-รา้นผา้ไหม 
   

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL  

4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

5 

ก าแพงเมืองซีอาน-วดัลามะ-เจดียห์่านป่าเล็ก

พิพิธภณัฑซี์อาน-รา้นกระเบ้ืองสามสี-โชวร์าชวงศ์

ถงั 
   

TAO YUAN HOLIDAY HOTEL  

4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

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

วนัที่ 30 พฤษภำคม – 04 มิถุนำยน 2562      รำคำ 18,899 .- 
 

 

 

หมำยเหต ุ:  

• ไม่รวมค่ำวีซ่ำจนีแบบเดี่ยว (4 วนัท ำกำร) ท่ำนละ 1,800บำท 

• ไมร่วมค่ำทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 400 หยวน/ทรปิ/ทำ่น (เด็กช ำระทิปเทำ่ผูใ้หญ่) 

 

 

•  

 

โปรแกรมกำรเดินทำง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-ซีอำน 

12.00 น. พรอ้มกนัที่สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 ประต ู9 

บริเวณ ISLAND-W สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก

ใหก้บัท่า 

15.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอำน ประเทศจีน โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8642 

(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.50 น.  เดินทางถึง สนำมบินซีอำนเสียนหยำง เมืองซีอำน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้

เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (1) 

พกัที ่ TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเทำ่ 

วนัที่สอง  ซีอำน-นัง่รถไฟควำมเร็วสูงไปลัว่หยำง-ศำลเจำ้กวนอู-เมืองเตงิเฟิง-วดัเสำ้หลิน(รวมรถ

แบตเตอรี่)-ป่ำเจดีย-์ชมกำรแสดงกงัฟู 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ เพ่ือโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ G672 : 09.10-

10.52 น. (บตัรโดยสำรชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองลัว่หยำง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนั

มาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นท่ีสองรองจากซีอาน (ทั้งน้ีอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลงขบวน

รถไฟ) หมำยเหตุ  :  เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรข้ึน - ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และ

สมัภำระของแตล่ะท่ำนจ ำเป็นตอ้งลำกดว้ยตนเอง จึงควรเลือกใชก้ระเป๋ำเดินทำงแบบคนั

ชกัลอ้ลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (3)  

บ่ำย น าท่านชม ศำลเจำ้กวนอู ตั้งอยู่ทางใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัว่าเป็น

ท่ีฝั่งศีรษะของกวนอู แมท่พัผูย้ิ่งใหญ่ ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้

องคห์น่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหวั เพ่ือยุใหโ้จโฉ และเล่าป่ี

เกียจแคน้กัน ซุนกวนไดไ้ดน้ าศรีษะของกวนอูส่งไปใหโ้จโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตัวกวนอู ไดน้ า

ศีรษะของกวนอไูปฝังอย่างสมเกรียติ บริเวณรอบๆ ปลกูตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือว่า

กวนหลิน ให้ท่านชม หลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์ส าคัญๆ ในสมัย

น้ัน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)ราชธานี

โบราณในสมยัราชวงศ์เซ่ีย จากน้ันน าท่านสู่ วัดเสำ้หลิน(รวมรถแบตเตอรี่) มีความเก่าแก่

อายุมากกวา่ 1,500 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเทือกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอนัศกัด์ิสิทธ์ิ

ตามความเช่ือของชาวจีน ใหท่้านชมสถานท่ีส าคัญในวัดเสา้หลินอันได้แก่  วิหารสหัสพุทธ 
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สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ใน

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่ำ

เจดีย ์หมู่เจดียก์ว่า 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิั

ของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน จากน้ันน าท่าน ชม

กำรแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดและมีการจดัแสดงให้

นักท่องเท่ียวไดช้มภายในวดัเสา้หลิน  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (4)  

พกัที่  WAN LEE ZS HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สำม  เตงิเฟิง-ลัว่หยำง-ถ ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-เขำหวัซำน 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (5) 

  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลัว่หยำง (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) ถือไดว้า่เป็นหน่ึง

ใน 7 ราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีนจากน้ันน าท่านเดินทางสู่  ถ ้ ำหินหลงเหมิน (รวมรถ

แบตเตอรี่) มรดกโลกทางวฒันธรรม ปี พ.ศ. 2543 ใชเ้วลาในการสรา้งยาวนานกว่า 400 ปี 

จดัว่าเป็น 1 ใน 3 ผาหินปฏิมากรรมโบราณท่ีลือช่ือ มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใตป้ระมาณ 1 

กิโลเมตร องคใ์หญ่สุด คือพระพุทธรูปโรจนะ มีควำมสูงถึง 17.14 เมตร ส่วนองคเ์ล็ก

ที่สุดสูงเพียง 2 เซนตเิมตร  

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (6)  

บ่ำย  น าท่านเดินทางสู่ เขำหัวซำน ตั้งอยู่ในอ าเภอหวาอินเซ่ียน มณฑลซานซี (ใชเ้วลำเดินทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง 45 นำท)ี 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (7)  

พกัที่  HUA SHAN KE ZHAN HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่สี ่ ผ่ำนชมเขำหวัซำน-ซีอำน-กองทพัทหำรดินเผำจิน๋ซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอรี่ 

                    รา้นหมอนยางพารา-ผ่ำนชมจตัรุสัหอระฆงัและหอกลอง-รา้นผา้ไหม 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (8) 

น าท่านเดินทาง กลบัสู่เมืองซีอำน ระหว่างทางท่านจะมองเห็น เขำหวัซำน ซ่ึงเขาหวัซานเป็น 

1 ใน 5 ภูเขาท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในจีน ท่ีมีความสูงถึง 2,154 เมตร ประกอบดว้ย 5 ยอดเขา เมื่อ

มองจากท่ีสูงยอดเขาทั้ง 5 รวมกัน จะมีลักษณะคลา้ยดอกบัว เพราะแนวเทือกเขาน้ันมีการ

เช่ือมต่อกัน ถือเป็นหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในจีน ถึงเมืองซีอานน าท่าน

เดินทางสู่ภตัตาคาร 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (9)  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กองทพัทหำรดินเผำจิน๋ซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอรี่) ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 

ของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี  ค.ศ .1987 เป็นการค้นพบครั้ ง

ยิ่งใหญ่ของโลกท่ีเกิดขึ้ นโดยความบงัเอิญของชาวนา

คนหน่ึงท่ีขุดหลุมเพ่ือหาแหล่งน ้าใตดิ้นในเมืองซีอาน 

ในปี ค.ศ.1974 ส าหรับหลุมขุดค้นท่ีพบเจอกอง

ทหารดินเผาน้ี ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุม

ที่  1 เป็นหลุมท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ี สุด  ภายในหลุมมี

ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดินเผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้า

และทรงผมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแมแ้ต่ตัวเดียว ส่วน หลุมที่ 2 มีลกัษณะ
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เป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่น

ทหารดินเผาอยู ่ประมาณ 1,000 ตวั มา้ศึก 500 ตวัและรถมา้ท่ีท าจากไม ้89 คนั และ หลมุที ่

3 เป็นรูปตวั U เป็นหลุมท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีความส าคญัท่ีสุดยิ่งกวา่ หลุมท่ี 1 และ 2 เน่ืองจากเป็น

กองบญัชาการสูงสุด จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รำ้นหมอนยำงพำรำ ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้

และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ จากน้ันน าท่าน ผ่ำนชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณข์องเมืองซีอาน จากน้ันน าท่านแวะ รำ้นผำ้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เอกซ้ือสินคา้และ

ผลิตภณัฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหม   

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (10) เมนูพิเศษ !! เป็ดยำ่ง 

พกัที่  TAO YUAN HOLIDAY HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่หำ้  ก ำแพงเมืองโบรำณ-วดัลำมะ-เจดียห์่ำนป่ำเล็ก-พิพิธภณัฑซี์อำน-รา้นกระเบ้ืองสามสี 

                    โชวร์ำชวงศถ์งั 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (11) 

 น าท่านเดินทางสู่ ก ำแพงเมืองโบรำณ ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กวา่ 600 ปี 

(ค.ศ.1374-1378) และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี จากน้ันน าท่านเท่ียวชม วัดลำมะ สรา้ง

ขึ้ นมามีอายุพนักวา่ปีมาแลว้ซ่ึงเป็นวดัท่ีสรา้งสมยัองคห์ญิงเหวินเฉินแต่งงานกบัซงจา้นกานปู้ ไป

อยู่ธิเบต ได้เจริญสัมพันธไมตรีต่อกันโดยนิมนต์พระลามะมาอยู่ท่ีฉางอันและได้สรา้งวัด

ดงักล่าวขึ้ นมาและยงัเป็นสถานท่ีเก็บพระไตรปิฎกท่ีไดอ้ญัเชิญมาจากธิเบต 

เที่ยง   บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (12)  

บ่ำย น าท่านชม เจดียห์่ำนป่ำเล็ก อยู่ห่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดดเด่น

ดว้ยเจดียส์ูง 13 ชั้น จากน้ันน าท่านชม พิพิธภณัฑซี์อำน (ปิดทุกวันัจนทร)์ ซ่ึงอยู่ในบริเวณ

เดียวกนั เป็นพิพิธภณัฑท่ี์รวบรวมโบราณวตัถุท่ีขุดคน้พบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพ้ืนท่ี

ต่างๆ จากน้ันน าท่านแวะ รำ้นกระเบ้ืองสำมสี ใหท่้านเลือกชมและเลือกซ้ือ สินคา้พ้ืนบา้นท่ีมี

ช่ือเสียงของมณฑลเหอหนาน  ซ่ึงเป็นหตัถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถ์งั  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (13) เมนูพิเศษ !!  เก๊ียวซีอำน 

จากน้ันน าท่านชม โชวร์ำชวงศถ์ัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัย

ราชวงศถ์งัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรือง  

พกัที่  XIN YUAN HOTEL 4 ดำว หรือระดบัเทียบเท่ำ 

วนัที่หก  ซีอำน-กรุงเทพฯ 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (14) 

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซีอำนเสียนหยำง  

10.55 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U8641  

(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่ำนที่ใชบ้ริกำร ***   
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ขอ้ส ำคญัควรทรำบ (กรุณำอ่ำนใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

• ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

• โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 

ท่าน โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและ

อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

• หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง 

มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง 

บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึง

กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสมัพนัธ์สินคา้พ้ืนเมือง

ใหนั้กท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ รำ้นหมอนยำงพำรำ, รำ้นกระเบ้ืองสำมสี, รำ้นผำ้ไหม ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง

บรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่รา้นทุก

รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่

กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไมม่ีความประสงคจ์ะเขา้

รา้นรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็น

จ  ำนวนเงิน 350 หยวน / ท่ำน / รำ้น 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ี ท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือ

เดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไมรู่จ้ ักกนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเด่ียวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

• ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีให้

รบัทราบก่อนการท าจองทวัร ์ 

• ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่า

ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎ

กติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า

บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

• หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทำง ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  
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1 วนั ก่อนเดินทำง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มูลเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

• เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3ท่ำน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว 

(จำ่ยเพิ่ม) 

รำคำ 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัท่ี 30 พฤษภำคม – 04 มิถุนำยน 62 18,899 18,899 5,500 14,899 

 

อตัรำค่ำบริกำร *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกั

แบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 9 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงเป็นอัตราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไมเ่กิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์) ** คุม้ครองตั้งแต่ อำยุ 

16 – 69 ปี เท่ำนั้น ** 

หมำยเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผูเ้ดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซ้ือประกันกำรเดินทำงส ำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิ่มเตมิกบัทำงบริษัทได ้**ทั้งน้ีอตัรำเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บำท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรเดินทำง**  

กำรประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัว

ตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การ

บาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้

อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัรำค่ำบริกำร *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 
ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณา

สอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. ค่ำทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนำ้ทวัร ์จ  ำนวน 400 หยวน/ทรปิ/ท่ำน  

(เด็กช ำระทิปเท่ำผูใ้หญ่) 
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4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร ์300 หยวน 

และผูเ้ดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่ำวีซ่ำจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันท ำกำร) ท่ำนละ 1,800 บำท (ส ำหรบัผูถื้อพำสปอรต์
ไทย) 

หมำยเหต ุ 

• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุป๊จะถูกยกเลิกทนัที ไมส่ามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

• กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 

2 เมือง) ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

• ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ 

หรือ ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 

วนั ท าการ ท่านละ 1,800 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,925 บาท (อัตราดังกล่าว

ขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

• ส าหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.

อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.

ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 

19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่และกำรช ำระค่ำบริกำร 

• กรุณำช ำระยอดเตม็ (ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

เน่ืองจำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบินตอ้งเดินทำงตำมวันที่ ที่ระบุบนหนำ้ตัว๋เท่ำนั้น จึงไม่

สำมำรถยกเลิกได ้หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงิน ทั้งหมด * 

• กรุณาส่งหนา้พาสฯ พรอ้มวนัช าระค่าทวัร ์

กำรยกเลิกกำรเดินทำง 

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

• แจง้ยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 1-14 วนัก่อนเดินทำง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้น

เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนที่บริษัทฯก ำหนดไว ้(10 ท่ำนข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทาง

บริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียก

คืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ี

เกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทำงช่วงเทศกำลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการ

การนัตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่

มีกำรคืนเงินมดัจ  ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ำยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออก หรือ เขำ้

ประเทศที่ระบุไวใ้นรำยกำรเดินทำง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำทวัรไ์ม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 
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• เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแลว้ ถำ้ท่ำนงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไม่

เดินทำง  พรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำรและเงินมัดจ  ำคืน ไม่ว่ำกรณี

ใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวขึ้ นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิด

สนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 

1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน    

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

• กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เน่ืองจากรฐับาล

ทอ้งถ่ินตอ้งการรกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

• หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสำรประกอบกำรยืน่วีซ่ำท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพำะพำสปอรต์ไทยเท่ำนั้น) 

• ส ำเนำหนงัสือเดินทำง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

• ยกเวน้เสน้ทำงที่บินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอยำ่งกำรถ่ำยรูปหนำ้พำสปอรต์  กรณียืน่วีซ่ำแบบกรุป๊ท่องเที่ยว 

ตอ้งถ่ำยใหต้ดิทั้ง 2 หนำ้แบบตวัอยำ่ง 
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เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจนีส ำหรบัหนงัสือเดินทำงไทย (กรณีที่ท่ำนมีควำมประสงคจ์ะยืน่วีซ่ำเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงตอ้งไม่มี

กำร ช ำรุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถำ้เกิดกำรช ำรุด  เจำ้หนำ้ที่ตรวจคนเขำ้-ออกเมือง จะปฏิเสธกำรขอออกนอก

ประเทศของท่ำนได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ำยหนำ้ตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขำวเท่ำนั้น ยิ้ มหำ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนำ้และ

ใบหูทั้งสองขำ้งชัดเจน และหำ้มสวมเสื้ อสีขำว เช่น เสื้ อยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร ไม่

สวมเครื่องประดับ สรอ้ย ต่ำงหู เเว่นตำเเฟชัน่ เเว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจำกคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 18 ปี เดินทำง ใชเ้อกสำรเพิ่มเตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทำงพรอ้มพ่อแม่  / เดินทำงพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทำงพรอ้มญำต ิ  
5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทำงชำวตำ่งชำต ิใชเ้อกสำรเพิ่มเตมิ จำกขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมำยเหต ุ:  

• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการ

ท างานในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่า

เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

• ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่าน้ันก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งให้

บริษัททวัร ์อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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• โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไ์ม่

ทราบล่วงหนา้   

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วีซ่ำหนงัสือเดินทำงคนตำ่งชำติ (ในกรณีที่ทำงบริษัทสำมำรถขอวีซ่ำใหไ้ด)้ 

• หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,360 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดไดท้ี่เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยขำย) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏิเสธไม่รบัท ำวีซ่ำให ้พำสปอรต์ของท่ำน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

• น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

• น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรูปท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

(ตำ่งชำติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขำ้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงักำรี ไอซแ์ลนด ์อิตำลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได)้ 

 

**กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีน สถำนทูตจนีอำจเปลี่ยนกฎเกณฑก์ำรยืน่วีซ่ำโดยไม่แจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้** 

 

ผูเ้ดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรดำ้นล่ำงน้ี!!!! 

**เน่ืองจำกสถำนทูตจนีมีกำรเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์กำรขอวีซ่ำเขำ้จนี กรุณำกรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสำรที่ใชป้ระกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจนี 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน    หมำ้ย     หยำ่   ไม่ไดจ้ดทะเบียน   

  จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................. 

ที่อยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหสัไปรษณีย.์.................................. โทรศพัทบ์ำ้น.........................................มือถือ........................................... 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

.......................................................... รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์ำ้น........................................ 

ช่ือสถำนที่ท  ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต ำแหน่งงำน.......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบนั(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………...….....…………………….…………….... 

........................... ................................................ รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................ 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 
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กรณีปัจจุบนัท่ำนเกษียณแลว้ ตอ้งกรอกที่อยูส่ถำนที่ท  ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

........................................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร................................. 

(ส ำคญัมำก กรุณำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสำมำรถติดตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัทำ่น) 

ท่ำนเคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปตำ่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่.................. เดือน.................ปี...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ปี................. 

รำยช่ือบุคคลในครอบครวัของท่ำน พรอ้มระบุควำมสมัพนัธ ์ 

ส ำหรบัคนโสดขอใหร้ะบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรบัท่ำนที่สมรสแลว้ใหร้ะบุช่ือสำมี หรือ ภรรยำ เท่ำนั้น!! 

(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME..................................................................................... 

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

2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

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

3. สำมี หรือ ภรรยำ ชื่อ (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME................................................................SURNAME.................................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**กรุณำระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  ำงำน  มือถือ  บำ้น และกรอกรำยละเอียดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริงเพื่อใชใ้น

กำรขอยืน่วีซ่ำ 

** ถำ้เอกสำรสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำใหท้่ำนเกิดควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ท่ีน้ี  (โปรดท ำตำมระเบียบอยำ่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถำนทูตจนี สำมำรถสอบถำมได ้ หมำยเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 

 


