รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทียง

เย็น

โรงแรมทีพัก

✈

TITAN CENTRAL PARK HOTEL
หรื อเทียบเท่า 5*

1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ซีอาน (XW890/21.2502.10)

2

ซีอาน – นังรถไฟความเร็ วสูง – ลัวหยาง – วัดม้ าขาว – วัดเส้ า
หลิน(รวมรถเล็ก) – ป่ าเจดีย์ – ชมโชว์การแสดงกังฟู

�

�

�

WAN LEE ZS HOTEL หรื อเทียบเท่า
4*

3

วัดถํ าหลงเหมิน(รวมรถเล็ก) – ลัวหยาง – นังรถไฟความเร็ วสูง
ซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถงั

�

�

�

TITAN CENTRAL PARK HOTEL
หรื อเทียบเท่า 5*

4

ซีอาน–กองทัพทหารม้ าจินซี (รวมรถไฟฟ้ า)-ผ่านชมสุสานจินซี
ฮ่องเต้ –กําแพงเมืองซีอาน–จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง–ตลาด
มุสลิม

�

�

�

TITAN CENTRAL PARK HOTEL
หรื อเทียบเท่า 5*

5

ซีอาน–เจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ – สุสานบูเช็คเทียน – กรุงเทพฯ

�

�

�

6

ซีอาน – กรุงเทพฯ (XW889 /21.25 -06.25)

-

✈

หมายเหตุ : ยังไม่ รวมค่ าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป ท่ านละ 1,000บาท / วีซ่าเดียว 1,500 บาท **
กรุ ณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถท่ านละ250 หยวน /ท่ าน/ทริป **เด็กเก็บเท่ าผู้ใหญ่ **

เครื องฺโบอิ ง 777-200
ทีนังแบบ 3-4-3

ไม่ มีบริการอาหาร
บนเครื อง
ทั งขาไป-ขากลับ
X

นํ าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 20กก.

วันแรกของการเดินทาง กรุ งเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ซีอาน
18.30 น. คณะพร้ อมกันที สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้ าหน้ าทีคอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบินนกสกู๊ต เทียวบินที XW890
**ไม่รวมอาหารบนเครื อง**
02.10น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั งอยุใ่ นหุบเขาทีมีแม่นํ าเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ ยาวนาน
กว่า 3,000 ปี ได้ ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นเมืองหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั งสิ น13 ราชวงศ์ ซีอานเป็ น
ศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัวโลก เป็ นจุดเริ มต้ นของเส้ นทางสายไหมอันเลือง
ชือ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อนั ลํ าค่า และเป็ นแหล่งท่องเที ยวทีสําคัญของจีน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว นํา
ท่านเข้ าสูโ่ รงแรมทีพกั
ทีพกั
TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*
วันทีสองของการเดินทาง ซีอาน – นังรถไฟความเร็วสูง – ลัวหยาง – วัดม้ าขาว – วัดเส้ าหลิน(รวมรถเล็ก) –
ป่ าเจดีย์ – ชมโชว์ การแสดงกังฟู
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ สถานีรถไฟ เพือโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 น.) มุง่ หน้ าสู่ เมืองลัวหยาง อดีตราชธานีทียิงใหญ่สืบ
ต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็ นทีสองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัวหยางมาก ตั งให้ เป็ นราช
ธานีในสมัยทีพระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้ หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร” (กระเป๋ า
เดินทางต้ องลากเอง เพือความรวดเร็ ว) นําท่านเดินทางสู่ วัดไป๋หม่ า หรือ วัดม้ าขาว สร้ างขึ นเมือสมัยราชวงศ์ฮัน วัดม้ าขาวถือ
ว่าเป็ นปฐมสังฆาราม หรื อ วัดพุทธแห่งแรกในประเทศจีน ปั จจุบนั มีอาคารศาลาต่างๆ เพื อประดิษฐานพระพุทธรู ปฝ่ ายมหายาน
มากมาย สร้ างสมัยแตกต่างกัน ตั งแต่สมัยราชวงศ์ฮัน ราชวงศ์หยวน มีห้องโถงต่างๆ เช่น ห้ องเทพเจ้ าแห่งสวรรค์ ห้ องประดิษฐาน
พระพุท ธเจ้ า ผู้ยิ ง ใหญ่ ห้ อ งพระไวโรจนะ ห้ อ งแนะทางสวรรค์ ในแต่ล ะห้ อ งมีพ ระพุท ธรู ป และพระโพธิ สตั ว์ เ ป็ นจํ า นวนมาก
โดยเฉพาะพระโพธิสตั ว์ทั งห้ าพระองค์ มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวัดมีพระเจดีย์อิฐ เรี ยกว่า จวิ นหยุน เป็ นพระเจดีย์ทีเก่าแก่ทีสดุ
ในจีน ยังมีศิลาจารึ กตั งแต่สมัยราชวงศ์ถงั รวมแล้ วกว่า 40 หลัก ด้ านหน้ าวัดทั งสองข้ าง มีรูปม้ าแกะสลัก 2 ตัวขนาดเท่าตัวจริ ง
แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศ์ ซ่ง วัดม้ าขาวยังคงเป็ นสถานอันศั กดิสิทธิ ทีพุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จํานวนมากไป
นมัสการ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
เดินทางสู่ เมืองเติงเฟิ ง ซึงเป็ นทีตั งของสถานทีขึ นชือในด้ านศิลปะมวยจีน(วิทยายุทธชาวจีน) นําท่านชม วัดเส้ าหลิน (รวมรถ

เล็ก) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี ย ซึงก่อตั งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึงเป็ นผู้นําพุทธศาสนานิกายเซน
เข้ ามาเผยแพร่ พระศาสนาเมื อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้ นการฝึ กญาณสมาธิ เพื อให้ เข้ าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี กลายเป็ น
ศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการป้องกันตัวทีร้ ู จักกันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิงสําคัญในวัดเส้ าหลิน อันได้ แก่ วิหารสหัสพุทธ
สถานทีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้ าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ นําท่านชม ป่ าเจดีย์ หรือ ถ่ าหลิน
ทีมีหมูเ่ จดีย์กว่า 200 องค์ ซึงเป็ นสถานทีบรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้ าอาวาสของวัดเส้ าหลิน จากนั นชมการแสดงกังฟู ทีมีการสืบทอด
เป็ นบทเรี ยนและมีการจัดแสดงให้ นกั ท่องเทียวได้ ชม ทีโรงเรี ยนฝึ กกังฟูในบริ เวณใกล้ เคียงวัดเส้ าหลิน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ทีพกั
WAN LEE ZS HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
วันทีสามของการเดินทาง วัดถํ าหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) – ลัวหยาง – กระเบื องม้ าสามสี – นังรถไฟความเร็วสูง-ซีอานโชว์ ราชวงศ์ ถงั
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านชม ถํ าหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ าประตูมังกร (รวมรถราง) หมูถ่ ํ าพันพระทีตั งอยูร่ ิ มฝั งนํ าอีเจียงเป็ นพุทธ
สถานเก่าแก่ทีสําคัญและน่าตืนตาตืนใจทีสดุ แห่งหนึงของจีน สร้ างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้ างเพิ มเติมเรื อยมา
จนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้ าผาหินให้ เป็ นถํ าหรื ออุโมงค์เข้ าไป แล้ วสลักเสลาเป็ นรู ปพระพุทธเจ้ า พระโพธิสตั ว์ เทวดา
นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ า สร้ างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั นสูงในสมัยนั นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็ น
ฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็ นจํานวนมากเพื อบูรณะถํ าหินหลงเหมินแห่งนี การสร้ างถํ าพระพุทธแห่งนี ที
ได้ รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ ประกาศให้ หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นํา
ชมวัดถํ าเฟิ งเซียนซือ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ ง แวดล้ อมด้ วยพระโพธิสตั ว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้ พระ
พักตร์ ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
เทียง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั นนําท่านแวะ ร้ านกระเบื องสามสี ให้ ท่านเลือกชมและเลือกซื อ สินค้ าพื นบ้ านทีมีชือเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ งเป็ น
หัต ถกรรมโบราณของจี น ยุค ราชวงค์ ถั ง จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ส ถานี ร ถไฟเพื อ โดยสาร รถไฟความเร็ ว สู ง ขบวนที
(G853/15.23-17.05 น.) กลับสู่ เมืองซีอาน
คํา
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
…เมนู..เกียวซีอาน
นําท่านชม โชว์ ราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ ถังที สะท้ อนให้ เห็นถึงความเจริ ญทาง
วิทยาการและศิลปะทีรุ่งเรื องอย่างสูงสุด
พักที
TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันทีสีของการเดินทาง ซีอาน – กองทัพทหารม้ าจินซี (รวมรถไฟฟ้า) – ผ่ านชมสุสานจินซีฮ่องเต้ – ร้ านผ้ าไหม - กําแพงเมืองเก่ าซี
อาน – จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ตลาดมุสลิม
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนั นชมกองทัพทหารดินเผาของจินซีฮ่องเต้ สถานทีสาํ คัญทีสดุ ของเมืองซีอานทีได้ รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้
ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้ า) นําชมหุน่ ปั นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึงถูกฝั งไว้ ใต้ ดิน
พร้ อมกับจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุน่ แห่งนี ชาวนาจีนได้ ขดุ ค้ นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุก
ตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริ งและมีใบหน้ าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุสานแห่งนี ใช้ แรงงานทาสเป็ นจํานวนถึง 726,000 คนใช้ เวลา
ก่อสร้ าง 36 ปี นําชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ให้ ทา่ นได้ ผา่ นชมบริ เวณทีคาดว่าเป็ น สุสานของจักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ ปฐม
จักรพรรดิของประเทศจีนทีได้ ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้ เป็ นหนึ งเดียวได้ สําเร็ จ ปั จจุบนั มีการค้ นพบที ตั งของสุสานแล้ วแต่ยงั ไม่มี
การเปิ ดสุสาน คงอยูใ่ นระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื อม สภาพของวัตถุโบราณทีอาจเสียหายเมือถูกอากาศภายนอก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน แวะชม ร้ านผ้ าไหม ให้ ท่านชมและเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากไหม เช่น ผ้ าปูที นอน ปลอก เป็ นต้ น นําท่านผ่านชม กําแพง
เมืองโบราณ ทีสร้ างขึ นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้ รับการอนุรักษ์ ไว้ อย่างดี กําแพงมี
ความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ ประมาณ 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้ าออกทังสีด้านรวม 13 ประตู จากนั นเทียวชมจัตุรัสหอกลอง ตั งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนน
ซีต้าเจีย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ ทําการบูรณะขึ นมาใหม่สองครั ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มี
ความสูง 33 เมตร หน้ ากว้ าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้ างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้ าง 52.6 เมตร ยาว 38
เมตร ประตูด้านเหนือและใต้ สงู และกว้ าง 6 เมตร ชั นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้ าชั นทีสองและชั นทีสามเป็ นเครื องใม้
หลังคามุงด้ วยกระเบื องเคลือบ สร้ างขึ นในปี ที17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึงเป็ นพระจักรพรรดิ
องค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปดู ้ วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้ อมให้ ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้ เป็ นที ระลึก
ฝั งตรงข้ ามเป็ น จัตุรัสหอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพือตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง
38 เมตร ฐานสีเหลียมจัตรุ ัส สง 8.6 เมตร กว้ างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้ วยอิฐดํา มีประตูทั ง4 ทิศ สูงและกว้ าง 6 เมตร หลังคา
สีเหลียมสองชั นปลายแหลม จากนั นให้ อิสระท่านช็อปปิ งสินค้ าพื นเมืองทีตลาดมุสลิมตามอัธยาศัย
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า 5*

วันทีห้าของการเดินทาง ซีอาน –ร้ านยางพารา –เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ – ร้ านหยก – สุสานบูเช็คเทียน – ซีอาน – กรุ งเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านแวะชมร้ านยางพาราให้ ทา่ นชมและเลือกซื อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่นทีนอน หมอนยางพารา เป็ นต้ น นําท่านชม เจดีย์
ห่ านป่ าใหญ่ (Big Goose Pagoda)เจดีย์ต้าเอี ยนถ่า ตั งอยู่ทางทิศใต้ ของกําแพงเมืองซีอาน โดยอยู่บนถนนเอี ยนถ่าลู่ เจดีย์ห่าน
ป่ าใหญ่ สร้ างเสร็ จในปี ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มีรูปแบบเรี ยบง่าย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิมนั นสร้ างเพียง5 ชิ น แต่เมืองซีอานได้
ประสบภัยแผ่นดินไหวมาหลายครั ง จึงได้ มีการบูรณะเรื อยมาและมีการบูรณะใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ปั จจุบนั องค์
เจดีย์มี 7 ชั น สูง 64.1 เมตร ฐานขององค์เจดีย์วดั จากตะวันออกไปตะวันตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต้ ยาว 48.8 เมตรตาม
ประวัติ เจดีย์หา่ นป่ าใหญ่ ศาสนสถานโบราณทีแสดงถึงความรุ่งเรื องของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน หลังจากที พระถังซําจังเดินทาง
ไปยังชมพูทวีปเพืออัญเชิญพระไตรปิ ฎกกลับมา ท่านก็ได้ พํานักทีวดั ต้ าเฉียนและเป็ นเจ้ าอาวาสของวัดนี จากนั นนําท่านชมอัญมณี
ลํ าค่า หยกเป็ นเครื องประดับทีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชือว่าใส่แล้ วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ ท่านได้ เลือกซื อ กําไรหยก
แหวนหยก หรื อผีเซียะสัตว์มงคลทีมีคณ
ุ ภาพและมีชือเสียงของประเทศจีน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม สุสานบูเช็คเทียน ในปั จจุบนั ตั งอยู่บนเขาเหลียงซาน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฉ่านซี เป็ นสุสานที ทรง
พลังและยิงใหญ่ ข้ างในสุสาน บรรจุพระศพของพระเจ้ าถังเกาจง และพระนางบู๊เช็คเทียน ทั งฝั งตะวันตกและตะวันออกของสุสานมี
ศิลาจารึก สูงประมาณ 6 เมตร ตั งอยู่ 2 หลัก ฝั งตะวันตก ศิลาจารึกชือ ซูเ่ ชิง เป็ นจารึกสดุดีคณ
ุ ปู การต่างๆของพระเจ้ าถังเกาจง แต่
ศิลาจารึ กของพระนางอู่เจ๋อเทียนที ฝังตะวันออกกลับไม่มีอกั ษรใดๆจารึ กอยู่เลย ศิลาจารึ กนี จึงเป็ นทีร้ ู จักกันในนาม ศิลาจารึ กไร้
อักษรของจักรพรรดินีบ๊ เู ช็คเทียน
คํา
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่ เวลา เดินทางสู่สนามบิน
วันทีหกของการเดินทาง ซีอาน – กรุ งเทพฯ
03.30 น. ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบินไทยนกสกู๊ต เทียวบินที XW889
**ไม่รวมอาหารบนเครื อง**
06.25น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……

โปรแกรมการเดินทางเปลียนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลียนแปลงรายการท่องเทียว
บางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่านขึ นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวั หน้ าทัวร์ ไทย

** หากท่านทีต้องออกตัวภายใน (เครื องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้ าหน้ าทีทกุ ครั ง
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีมีเตียงพักกับ
2 ท่ าน
พักกับผู้ใหญ่ 1ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
20 – 25 มกราคม 61
22,999
22,999
22,999
27 มกราคม–01กุมภาพันธ์ 61
24,999
24,999
24,999
03 – 08 กุมภาพันธ์ 61
25,999
25,999
25,999
24 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม61
26,999
26,999
26,999
17 – 22 มีนาคม61
25,999
25,999
25,999
“จอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตัว หักค่ าตัวออกจากค่ าทัวร์ 5,000 บาท”
**ราคานี สาํ หรับลูกค้ าทีถอื พาสปอร์ ตไทยเท่ านั น!! **
**ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิน***
ท่ านละ 250 หยวน/ท่ าน/ทริป
กรณีกรุ๊ ปออกเดินทางมีจาํ นวนน้ อยกว่ า 15 ท่ านเก็บค่ าทิปท่ านละ300 หยวนต่ อคน/ทริป
**ทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทย ขึ นอยู่กบั ความพึงพอใจในบริการ**
**ยังไม่ รวมค่ าวีซ่ากรุ๊ ปท่ านละ1,000 บาท/วีซ่าเดียว 1,500 บาท**

พักเดียวเพิม
4,999
4,999
4,999
4,999
4,999

ข้ อควรทราบ : ร้ านทีระบุในโปรแกรม คือ ร้ านตุ๊กตาปั นจินซี ร้ านผ้ าไหม ร้ านใบชา ร้ านหยก ร้ านยางพารา ซึงจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จงึ ต้ องเรี ยนให้ กบั นักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ งจะใช้ เวลาร้ านละ
ประมาณ 60-90 นาที ซื อหรื อไม่ซื อขึ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั งสิร้นานกรณีไม่ต้องการลงร้ านจ่ายเพิมท่านละ
300 หยวน/ท่าน/ร้ าน
1.
2.
3.

เงือนไขการให้ บริการ
การเดินทางในแต่ละครั งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน10 ท่านขึ นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทฯเพือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั ง มิฉะนั นทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น
การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท

4.

1.
2.
3.

3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้ จ่ายทั งหมด
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้ จ่ายท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ เก็บค้ าใช้ จา่ ยทั งหมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มกี าร
คืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทั งหมดเนืองจากค่าตัวเป็ นการเหมาจ่ายในเทียวบินนั นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ นไปออกเดินทาง(มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนี รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ชั นประหยัด
ค่าโรงแรมทีพกั ตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานทีตา่ งๆ ตามรายการทีระบุ
ค่าอาหารและเครื องดืมตามรายการทีระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเทียวตามรายการทีระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิมเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี ยประกันเริมต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ยประกันเริมต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุมากกว่ า 16 หรือน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีมีอายุน้อยกว่ า 16 หรือมากกว่ า 75 ปี

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่ อเนือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นํ ามัน
นํ าหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ ใบละ 20 กิโลกรัม เท่านั น
ค่าประกันวินาศภัยเครื องบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรี ยกเก็บ//สัมภาระติดตัวขึ นเครื องได้ ทา่ นละ1 ชิ นนํ าหนัก
ต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม หากนํ าหนักของกระเป๋ าสัมภาระเกินกว่าทีสายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยส่วนทีเกินตามทีสาย
การบินกําหนด
อัตราบริการนี ไม่ รวม

กระเป๋ าเดินทาง
กระเป๋ าเดินทางในกรณีทีนํ าหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนด23 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ าหนักเกินจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิมเติม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื องดืม, ค่าอาหารทีส ังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
ค่าอาหารทีไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทําใบอนุญาตทีกลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้ าว
ค่าทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถท่านละ 150 หยวน/ท่าน/ทริ ป
กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่าน เก็บทิปเพิม 50 หยวน รวมเป็ น 200 หยวน/ท่าน/ทริ ป
8. ค่ าธรรมเนียมการยืนขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
-วีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป 1,000 บาท) อัตราค่าวีซา่ ดังกล่าวสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตไทยและต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านั น(ใช้
สําเนาหน้ าพาสปอร์ ตแบบเต็ม 2 หน้ ามองเห็นข้ อมูลชัดเจน และต้ องส่งเอกสาร
ล่วงหน้ า 15 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิก
หรื อระงับการทําวีซา่ กรุ๊ป ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆทั งสิ น ทําให้ ไม่สามารถยืนวีซา่ กรุ๊ป
ได้ ทางบริ บทั ขอสงวนสิทธิ เก็บค่าวีซา่ เพิม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์
โปรดทราบ ....ผู้ทีมีความประสงค์ ยืนคําขอวีซา่ จีน แบบหมูค่ ณะ (กรุ๊ป) ทีเคยเดินทางไป
ในประเทศ... ดังต่อไปนี ตั งแต่ ปี2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยืนวีซา่ แบบหมูค่ ณะ
(กรุ๊ป)ได้ ต้ องยืนวีซา่ จีนแบบเดียวเท่านั น และใช้ เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4
วันทําการ
1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิ
สถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรี ย 13.

เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซ
มาเรีย
-ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าเดียว 1,500.-บาท
กรณีทีเจ้ าหน้ าทีดาํ เนินการออกเอกสารวีซา่ เรียบร้ อยแล้ วมีการยกเลิกเดินทาง วีซา่ จะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้ กบั การเดินทาง
ครั งอืนๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซา่ ได้ ทกุ กรณี
9. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม 7%

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

หมายเหตุ
บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ
ทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อ
จากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการทีทา่ นได้ ชําระ
ไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอทีต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สาํ รองทีนังบนเครื อง และโรงแรมทีพกั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานทีเกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลียนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนั นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
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หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอนื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี โดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่
อาจเรียกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น และทางบริ ษัทจะเรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยทีเกิดขึ นจากท่านเป็ นจํานวน
เงิน 300 หยวน / คน / วัน
ในกรณีทีลกู ค้ าต้ องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท ฯ ก่อนทุก
ครั ง มิเช่นนั นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทั งสิ น
เอกสารในการยืนวีซ่าจีนเดียว สําหรับผู้ทีถอื พาสสปอร์ ตไทย
หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชํารุด
หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2
หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ว พื นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน6 เดือน 2 ใบห้ ามยิ มเห็น
ฟั น ห้ ามใส่แว่นตาดํา ห้ ามใส่เสื อขาว ห้ ามใส่ชดุ นักเรี ยน นักศึกษา หรื อชุดข้ าราชการ
และต้ องไม่ใช่สติกเกอร์ หรื อรูปปริ นจากคอมพิวเตอร์
สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าวจะต้ องทําเรื องแจ้ งเข้ า-ออกหรื อ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยืนวีซา่
สําเนาทะเบียนบ้ าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
เอกสารทีให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
กรณีเด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริง, สําเนาสูติบตั รและสูติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที http://www.consular.go.th/)
- กรณีทีเด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง
ข้ อมูลจริ งเกียวกับสถานทีศกึ ษาสถานทีทํางานตําแหน่งงานทีอยูป่ ั จจุบนั ทีอยูท่ ีทํางานญาติทีติดต่อได้ ในกรณีฉกุ เฉินหมายเลข
โทรศัพท์บ้านทีทํางานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ วา่ ให้ ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มที มี
ปั ญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรี ยมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยืนวีซา่ ดังนั นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริ ษัททัวร์ อย่างน้ อย5-7 วันทํา
การ (ก่อนออกเดินทาง)

10.

โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืนวีซา่ ใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิมเติมหรื อเปลียนระเบียบการ
ยืนเอกสาร เป็ นเอกสิทธิของสถานทูต และบางครั งบริ ษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
11. ผู้ทีประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการทําวีซา่ ท่านจะต้ องรับผิดชอบในการ
อนุญาตให้ เข้ า-ออกเมืองด้ วยตนเอง เนืองจากบริ ษัททัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้ นวีซา่ ในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC
กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้ อย 2
อาทิตย์
12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษัทฯ สามารถขอวีซา่ ให้ ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศ
ไทยเท่านั น
- หากไม่ได้ ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดําเนินการขอวีซา่ เข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง เนืองจากผู้ เดินทาง
จะต้ องไปแสดงตนทีสถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีทีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม3,560 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอืนๆ จ่ายเพิม 100 บาท
- เอกสารทีต้องเตรี ยม
1. พาสปอร์ ต ทีมีอายุการใช้ งานไม่ตํากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซา่ และตราเข้ า-ออก
อย่างน้ อย2หน้ าเต็ม
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ ว จํานวน2 ใบ รูปใหม่ถา่ ยมาไม่เกิน 6 เดือน
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือว่าจ้ างในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้ านทีแปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี
1. ชือเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายทีดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรื อแต่งหน้ าทาปาก
2. นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารูปถ่ายทีมีววิ ด้ านหลัง ทีถ่ายเล่น หรื อรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพือยืนทําวีซา่
4. นํารูปถ่ายทีเป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรื อรูปทีปริ นจากคอมพิวเตอร์

อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต้องจ่ ายเพิมให้ สถานฑูตจีน เมือท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิมท่านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุโรปทีเข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยียม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลีลิทวั เนียลัตเวีย
ลักเซมเบิร์กมอลต้ าเนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์ การยืนวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศเนืองจากสภาวะนํ ามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึ น ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ ามันขึ นในอนาคต ซึง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่ าภาษีนํ ามันเพิมตามความเป็ นจริง
**เนืองจากสถานทูตจีนมีการเปลียนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี **
เอกสารทีใช้ ประกอบการยืนขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั งหมดให้ ครบถ้ วน เพือประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ โสด  แต่งงาน
 หม้ าย
 หย่า
 ไม่ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือคูส่ มรส
....................................................................................................................................
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้ าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
................................................................................................................................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์
............................. มือถือ...............................
ทีอยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
...............................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................โทรศัพท์บ้าน...........................
ชือสถานทีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………………..
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................
ทีอยูส่ ถานทีทํางาน/สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)

........................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..........................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทีถกู ต้ องทีสามารถติดต่อท่านได้ โดยสะดวก เนืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือวันที..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน............................ปี
............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่ ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมือวันที........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION..................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME...........................................................
RELATION..................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริ ษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริ ษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิมเติม อาจทําให้ ทา่ นเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั งนี เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีนี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

