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ซีอาน สบาย สบาย สสุานทหารดินเผาจิน๋ซี 

5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบินเซินเจิ้น แอรไ์ลน ์(ZH) 
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**หมายเหต:ุ ราคาน้ียงัไม่รวมค่าวซ่ีากรุป๊อกีท่านละ 1,000 บาท** 

ยงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ 200 หยวน ท่าน/ทรปิ 

 
 
 
 
 

โปรแกรมการเดินทาง เช้า เทีย่ง ค ่า โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (ZH9020 // 02.45-11.30) X ✈  

2 กรุงเทพ – ซีอาน – เจดียห่์านป่าเลก็ – พิพิธภณัฑซี์อาน  O O O 
TITAN CENTRAL 

HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

3 ซีอาน – ผา่นชมก าแพงเมืองซีอาน – วดัลามะ – พระราชวงัตา้
หมิงกง  +  ชมภาพยนตร์ 3D  

O O O 
TITAN CENTRAL 

HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

4 ซีอาน – พิพิธภณัฑท์หารดินเผาจ๋ินซี – สุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้– ชม
โชวร์าชวงศถ์งั 

O O O 
TITAN CENTRAL 

HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

5 ซีอาน – ศาลเจา้หลกัเมือง – อิสระช็อปป้ิง จตุัรัสหอระฆงั  –  
ซีอาน – กรุงเทพ  (ZH9019// 18.30 – 01.15 +1) 

O O ✈  

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1.ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดินเผาจิน๋ซี 

2. ชมโชวร์าชวงศถ์งั…การแสดงความเจรญิรุ่งเรอืงในอดีต 

3.เมนูพเิศษ...เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นช่ือเมอืงซีอาน 

5. แจกน ้าเปลา่ฟรวีนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 

 ก าหนดเดนิทาง 

วนัที่   23 – 27 พฤศจกิายน 60                                                                   ราคา 17,999.- 

วนัที่   08 – 12 ธันวาคม 60              ราคา 18,999.- 
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วนัแรก           กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 10 เคาน์เตอร์U โดยสายการเซินเจิน้ 

แอร์ไลน์  โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางใหก้บัทุกท่าน 

วนัทีส่อง       กรุงเทพ – ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเลก็ – ร้านผ้าไหม  – พพิธิภัณฑ์ซีอาน 
02.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินท่ี ZH9020 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีแม่น ้าเวย่ไหลผา่น มี

ประวติัศาสตร์ยาว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร
หลวงในสมยัต่างๆ รวมทั้งส้ิน 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหวา่งจีนกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมตน้ของเส้นทางสายไหมอนัเล่ืองช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถุเก่าแก่อนัล ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้น
ท่าน เดินทางไปทานอาหารกลางวนั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ชม เจดีย์ห่านป่าเลก็ ต  านานบนัทึกความมหศัจรรยเ์ก่ียวกบั 

เจดียห่์านป่าเล็ก หลายต่อหลายเร่ือง โดยเร่ืองท่ีเป็นท่ีกล่าว
ขานกนัมาก ก็คือ เร่ืองราวของตวัเจดีย์ท่ีคงกระพนัและ
ศกัด์ิสิทธ์ิจนผา่นพน้มหันตภยัทางธรรมชาติมาได ้ทั้งยงัมี
ต านาน "การรวมแล้วแยก แยกแล้วรวม" อีกหลายคร้ัง
หลายครา    ในสมยัราชวงศ์หมิง (ปี ค.ศ.1556) เกิดเหตุ
แผน่ดินไหวใหญ่ข้ึน แผน่ดินไหวคร้ังนั้นรุนแรงถึงขนาด

มีผูเ้สียชีวิตมากมายกวา่ 820,000 คน แรงสั่นสะเทือนส่งให้บา้นเรือนและส่ิงก่อสร้างต่างก็เสียหายและลม้
ระเนระนาดไปเป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม เจดียห่์านป่าเล็ก ท่ีสูงเสียดฟ้าองค์น้ีกลบัไดรั้บความเสียหาย
จากแผน่ดินไหวเล็กนอ้ยเพียงแค่ส่วนยอด และยนืตระหง่านอยูไ่ดอ้ยา่งไม่สะทกสะทา้น ขณะท่ีแผน่ดินไหว
คร้ังอ่ืนๆ แมจ้ะท าให้ตวัเจดียไ์ดรั้บความเสียหายมีรอยแยก แต่เม่ือเกิดแผน่ดินไหวคร้ังถดัมารอยแยกนั้นก็
เล่ือนกลบัมาปิดสนิทเหมือนดงัเดิมอีกคร้ัง นบัถึงปัจจุบนั เจดียห่์านป่าเล็กน้ีก็มีอายุเกือบ 1,300 ปีแลว้ จาก
แต่เดิมท่ีสูง 15 ชั้น หลงัจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวเม่ือปี ค.ศ.1556 ท าให้ส่วนยอดขององค์เจดียพ์งัไป และ
หลงเหลือตวัเจดียไ์วใ้หช้นรุ่นหลงัชมเพียง 12 ชั้น รวมความสูง 43.3 เมตร จากนั้น น าท่านเขา้ชม โรงงานผ้า
ไหม จากนั้นน าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน หน่ึงในพิพิธภณัฑ์ชั้นน าของประเทศจีน ท่ีมีโบราณวตัถุล ้าค่า
จัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวตัถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีค าก ากับอธิบายเป็น
ภาษาองักฤษ เร่ิมตั้งแต่ยคุหินเก่า-หินใหม ่ราชวงศจ์าง-ราชวงศโ์จว เร่ือยไปจนถึงราชวงศห์มิงและชิง  
หมายเหตุ : พพิธิภัณฑ์ส่านซี ปิดทุกวนัจันทร์ และการเข้าชมต้องมีการจองเวลา ซ่ึงเป็นมาตรการควบคุม
จ านวนผู้เข้าชมในแต่ละวนั หากมีเหตุขัดข้องจัดวนัและจองเวลาเข้าชมไม่ได้ อาจต้องมีการสลบัปรับ
รายการ และ/หรือ หากพพิธิภัณฑ์ส่านซี ปิดหลายวนัในกรณพีเิศษ หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้คณะไม่สามารถ
เข้าชมพพิธิภัณฑ์ฯ ได้ ผู้เดินทางรับทราบว่าจะไม่มีการคืนค่าบริการ 
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ค า่ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่ TITAN CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่า  4* 

วนัทีส่าม             ซีอาน-ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน-วดัลามะ –พระราชวงัต้าหมิงกง  + ชมภาพยนตร์ 3D  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 น าท่านเท่ียวชม ก าแพงเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-

1378) และไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศ
ตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีดา้น รวม 13 
ประตู จากนั้นน าชม วัดลามะกว่างเหริน วดัลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1705 คร้ัง
ฮ่องเตค้งัซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวดัน้ีจะเป็นการสะดวกพกัระหว่างทางส าหรับลามะ
ผูใ้หญ่จากทิเบตท่ีตอ้งเดินทางผ่านส่านซีเขา้สู่วงัหลวงปักก่ิงเพื่อเขา้เฝ้า วดัลามะกวา่งเหรินมีการซ่อมแซม
และสร้างวิหารเพิ่มหลายคร้ังคร้ังล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ท าให้สวยงามใหญ่โตบนพื้นท่ี 2.6 เอเค่อร์เช่น
ปัจจุบนั น าชมก าแพงหินท่ีมีรูปสลกั 18 อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวดัโดยค าสั่งของวงัหลวงซ่ึง
เป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตาพนัมือประทบับนดอกบวัในวิหารเทวราช น าท่าน
นมสัการ 3 มหาโพธิสัตย ์ท่ีวิหารมหาวีรา นมสัการรูปจงคาปาผูน้ านิกายพุทธทิเบตท่ีวิหารพนัพระ น าชม
วิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจา้และองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมยั
ราชวงศถ์งัท่ีไดรั้บค าสั่งใหแ้ต่งงานกบัผูน้ าทิเบตเพื่อมิตรภาพ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บ่าย น าท่านชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีคงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ พระราชวังต้าหมิงกง (รวมรถไฟฟ้า)  

คือการขุดพบท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณสมยัราชวงศ์ถงั ตา้หมิงกง ถูกสร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 634 โดยพระ
บรมราชโองการของหล่ีซ่ือหมิง ฮ่องเตเ้รืองอ านาจแห่งราชวงศถ์งัในยุคท่ีนครฉางอาน (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ 
เป็นศูนยก์ลางอารยะธรรมและศูนยก์ลางการคา้ขายระหว่างประเทศ เช่ือกนัว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ในสมยั
ราชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระราชวงัตา้หมิงกงเป็นท่ีประทบัต่อเน่ืองมานานนบั 200 ปี กาลเวลาท่ีผนัเปล่ียนหลากยุค
หลายสมยันบัพนัปี ท าให้ไม่มีใครรู้วา่ “ตา้หมิงกง” เดิมเคยมีท่ีตั้งอยูต่รงไหน จนมีการขุดพบแนวท่ีตั้ง
ก าแพงวงัรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซีอาน จึงทราบว่า “ตา้หมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กว่า
พระราชวงัแวร์ซายย ์3 เท่า มีขนาดใหญ่กวา่พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งในนครปักก่ิง 4.5 เท่า  และมีขนาดใหญ่
กวา่พระราชวงัเครมลินถึง 12 เท่า น่ีคือความยิ่งใหญ่ของพระราชวงัโบราณในสมยักวา่พนัปีของราชวงศถ์งั 
น าท่านเขา้ชมในส่วนพิพิธภณัฑ์ ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อม
ใหท้่านไดช้มภาพยนตร์ IMAX 3D 

ค า่  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
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ทีพ่กั TITAN CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่            ซีอาน – พพิธิภัณฑ์ทหารดินเผาจิ๋นซี – สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้- ชมโชว์ราชวงศ์ถัง 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 น าท่านชม โรงงานป้ันตุ๊กตาจ๋ินซี จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเต้ สถานท่ีส าคญัท่ีสุด

ของเมืองซีอาน ท่ีไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี 
ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นป้ันนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซ่ึงถูกฝังไวใ้ตดิ้นพร้อมกับ
จกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งน้ีชาวนาจีนไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตวั 
หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกนัทุกตวั มีบนัทึกวา่สุสานแห่งน้ีใชแ้รงงานทาส
เป็นจ านวนถึง 726,000 คนใชเ้วลาก่อสร้าง 36 ปี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
 น าชมประวติัฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐม

จกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหน่ึงเดียวไดส้ าเร็จ ปัจจุบนัมีการคน้พบท่ีตั้ง
ของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกนัการเส่ือม สภาพของ
วตัถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร......เมนูพเิศษ เกีย๊วซีอาน 
 น าท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง (tang dynasty dance show) อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆใน

สมยัราชวงศถ์งัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสูงสุด 
 
 
 
 
 
 

 

ทีพ่กั TITAN CENTRAL PARK HOTEL  หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที่ห้า         ซีอาน- ศาลเจ้าหลกัเมือง – อสิระช็อปป้ิง จัตุรัสหอระฆงั – ซีอาน – กรุงเทพ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
 น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าหลักเมือง เฉินหวังเมี่ยว เป็นศาลเจา้หลกัเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในมณฑลซานซี สร้าง

ข้ึนในราชวงคห์มิง องคืท่ีใหทุ้กคนไดไ้หวคื้อ จ่ีซิง (ลูกนอ้งของหลิวปัง) 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย จากนั้นให้ท่าน อิสระช็อปป้ิง จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ 
เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร  
ก่อดว้ยอิฐด า มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชั้นปลายแหลม 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.30  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่ ZH9019  
01.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…… 

 
***************************** 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหต ุ
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษทัฯ ไม่
สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  จะแจง้ให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มฉิะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

ซีอาน สบาย สบาย สสุานทหารดินเผาจิน๋ซี 

5 วนั 3 คืน 

โดยสายการบนิเซินเจิ้น แอรไ์ลน ์(ZH) 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญ ่ เด็กรำคำเทำ่กบั

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่23 – 27 พฤศจิกายน 60 17,999 17,999 2,999 
วนัที ่08 – 12 ธันวาคม 60 18,999 18,999 2,999 
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ส าหรับผู้เดนิทางทีอ่ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดนิทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บุตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา

แนบมาด้วย 

***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท *** 
ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน เดก็เกบ็ทิปเท่าผูใ้หญ่*** 

ทิปหวัหนา้ทวัร์ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการ 
**บริการแจกน ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด ทุกวนั *** 

 
*ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั* 
 
เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30  วนัก่อนออกเดินทาง 

 
4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
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กรณคีณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อตัราบริการนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  

อตัราบริการนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดท่าละ 20 กิโลกรัม หากน ้าหนกัเกินจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
8.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
9. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซา่กรุ๊ป 1,000 บาท  
หมายเหตุ : คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซา่กรุ๊ป 1,000 บาท 
• เป็นวีซา่กรุ๊ป ต้องไป – กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดนิทาง วีซา่จะถกูยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใช้กบัการเดนิทางครัง้
อ่ืนๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไมส่ามารถคืนเงินคา่วีซ่าได้ทกุกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซา่กรุ๊ป ไมว่่าด้วยสาเหตใุดๆทัง้สิน้ ท าให้ไมส่ามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้    
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ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บคา่วีซา่(ปกต ิ4 วนัท าการ) เพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหต ุ: อตัราคา่วีซา่ดงักลา่ว ส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ 
**วีซา่กรุ๊ปใช้ส าเนาหน้าพาสปอร์ต แสกน 2 หน้าชดั + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใช้มาตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายย่ืนเข้า
สถานทตู** 

โปรดทราบ ผูท่ี้มีความประสงค ์ยืน่ค  าขอวซ่ีาจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ท่ีเคยเดินทางไปในประเทศ... ดงัต่อไปน้ี 
1.อิสราเอล 2.อฟักานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซคัสถาน  
8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.โซมาเรีย 11.อียปิต ์12.ซาอุดีอาระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบานอน 15.อินเดีย  
16.ศรีลงักา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.ตุรกี 22.เยเมน 23.โอมาน 24.จอร์แดน  
ไม่สามารถยืน่ค  าขอวซ่ีาแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได ้
ตอ้งยืน่ค  าขอววซ่ีาจีนแบบเด่ียว เท่านั้น และใชเ้วลามากกวา่ก าหนดการเดิม 4 วนั ท าการ 
***ส าหรับผูเ้ดินทางเขา้ประเทศดงักล่าวตั้งแต่ ปี 2014  เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั*** 
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 

1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดรั้บเงินมดั

จ าแลว้เท่านั้น)หากตอ้งยืน่วซ่ีา ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่า

ไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  

1. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย

ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
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เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลีูกค้ามีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว** 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจีนส าหรับผูท่ี้ถือพาสสปอร์ตไทย 
** ยืน่วซ่ีาเด่ียวค่าบริการดงัน้ี ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา 
เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
 
โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ 
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 
 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
ประกาศเน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทาง
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ……………………………………………………………………. 
...................................................................รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์................... มือถือ
......................................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
................................. 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
 

 

 

 


