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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่09 – 13 ส.ค. 2561 30,900.- 

วนัที ่22 – 26 ส.ค. 2561 28,900.- 

วนัที ่05 – 09 ก.ย. 2561 27,900.- 

วนัที ่26 – 30 ก.ย. 2561 33,900.- 

วนัที ่ 19-23 ต.ค. 2561 31,900.- 

 

รำคำนีร้วมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ + คนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 
**กรณีผูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น ขอเก็ยทรปิเพิม่เป็นทำ่นละ 250 หยวน/ทำ่น** 

 

 
 

ครบสตูร ซอีำน ล ัว่หยำง หยนุไถซำน 

5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 

 เร ิม่ตน้เพยีง 27,900.- 

 

 น่ังรถไฟความเร็วสงู ซอีาน - ลั่วหยาง 
 ชมสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้จักรพรรดอิงคแ์รกทีร่วบแผน่ดนิจนีเป็นหนึง่ 

 ชมความงามอทุยานหยนุไถซาน อทุยานทีส่วยงามทีส่ดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ AAAA  
 ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกังฟวูดัเสา้หลนิ เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ 
 ไมเ่ขา้รา้นช็อปป้ิง เทีย่วเต็มอิม่จใุจ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีำน – ผำ่นชมก ำแพงเมอืงโบรำณซอีำน  

13.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี(FD) โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

16.35 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีำน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 

21.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ท่ำอำกำศยำนเมอืงซอีำน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาที่มี

แมน่ ้าเวย่ไหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นคร

ฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการ

ตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทาง

สายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันล ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ

ของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นผำ่นชมก ำแพงเมอืงโบรำณ ทีส่รา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศ์หมงิ มอีายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ี

ก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร 

ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู 
 

 พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ซอีำน – ล ัว่หยำง – โดยรถไฟควำมเร็วสูง – วดัเสำ้หลนิ + ชมกำรแสดงกงัฟู (รวมรถ

อทุยำน) – ป่ำเจดยี ์

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็ว มุง่หนา้สู ่เมอืงล ัว่หยำง อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่

สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บเูซ็คเทยีน” โปรด

ปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั ้งใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง 

พระราชทานนามเมอืงว่า “นครเสนิตู” มคีวามหมายว่า “เทพนคร” (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง 

เพือ่ความรวดเร็ว)    

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายทุธชาวจนี) 

น าท่านชม วดัเสำ้หลนิ (รวมรถอุทยำน) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานีโบราณใน

สมัยราชวงศเ์ซีย่ ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนา

นิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพื่อให ้

เขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นีก้ลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จั้กกัน

ดใีนนาม “กังฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐาน

ประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์น าท่านชม ป่ำเจดยี ์

หรอื ถา่หลนิ ทีม่หีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจอุฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ 

จากนัน้ ชมกำรแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ม 

ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิคา้พืน้เมอืงของจนี รา้น

ผา้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน – ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน – 
อสิระชอ้ปป้ิงจัตรัุสหอระฆงั 

  ✈ 
TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 
ดาว 

2 
ซอีาน – ลัว่หยางโดยรถไฟความเร็วสงู –วัดเสา้หลนิ – โชวก์าร
แสดงกงัฟ ู– ป่าเจดยี ์– ลั่วหยาง  

🍽 🍽 🍽 
FRIENDSHIP HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 เจยีวโจว – อทุยานหยนุไถซาน – ซนิหมี ่ 🍽 🍽 🍽 
FRIENDSHIP HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ถ ้าแกะสลักหลงเหมนิ – ศาลกวนอ ูลั่วหยาง – ซอีานโดยรถไฟ
ความเร็วสงู – โชวร์าชวงศถ์งั – จัตรัุสหอกลอง – ถนนมสุลมิ 

🍽 🍽 🍽 
TITAN CENTRAL PARK 

HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 
ดาว 

5 
พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) – เจดยีห์า่น
ป่าใหญ ่ – ซอีาน – กรงุเทพฯ 

🍽 🍽 ✈  
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ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่FRIENDSHIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

 

วนัที ่3 เจยีวโจว – อทุยำนหยนุไถซำน – ล ัว่หยำง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยำนหยุนไถซำน อุทยานทีส่วยงามทีสุ่ดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A 

ของประเทศจนี มพีืน้ทีป่ระมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิีไ่ด ้

บรรจงสรา้งอยา่งงดงาม ชมน ้าตกทีม่ฟีองน ้าใสสะอาด กระจายดุจดังส าล ีตอนกลางวันจะมแีสงสี

รุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกนิเอือ้มถงึเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขา

ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะเหมอืนอุทยานทีเ่ต็มไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสี

สวยงามเต็มพืน้ทีท่ั่วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซานจนท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บการขนานนามว่า"จิว่ไจโ้กวนอ้ย" 

อกีดว้ย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงลั่วหยาง 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
 พกัที ่FRIENDSHIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

 

วนัที ่4 วดัถ ำ้หลงเหมนิ ( รวมรถอทุยำน) – สุสำนกวนอู – ซอีำน ( โดยรถไฟควำมเร็วสูง) – ชม

โชวร์ำชวงศถ์งั 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม ถ ำ้ผำหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ ำ้ประตมูงักร (รวมรถแบตตำรี)่ หมูถ่ ้า

พันพระทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

จนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดย

การเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์

เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชน

ชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็น

จ านวนมากเพือ่บูรณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ไดรั้บอทิธพิลมาจาก

อนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลักอยูก่ลางแจง้ แวดลอ้มดว้ย

พระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการ
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แกะสลัก 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม สสุำนขนุพลกวนอ ูตัง้อยูท่างใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณ

มีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถึง

มหาเทพแหง่ความจงรักภกัด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของ

กวนอซู ึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ดพธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลั่วหยาง อดตีราช

ธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสาร รถไฟ

ควำมเร็วสงู กลบัสู ่เมอืงซอีำน  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 

 น าชมโชวร์ำชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ ์

ถังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสูงสุด จากนัน้ ผำ่นชม 

จตัุรสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ 

ตอ่มาในสมยัราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 

เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 

52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอฐิและ

ประตูทางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่

17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของ

ราชวงศ์หมงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนิต มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่าน

ถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิ

แขวนระฆงั 1 ใบ เพือ่ตรีะฆงับอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร 

กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสอง

ชัน้ปลายแหลม และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ปป้ิง 

 
  พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) – ผำ่นชมก ำแพงเมอืงซอีำน – เจดยี ์

หำ่นป่ำใหญ ่– ซอีำน – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรมำ้จิน๋ซฮีอ่งเต ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้บ

การประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื 

(รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุน่ปัน้นักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถกูฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋

ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตัว 

หุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มบีันทกึว่าสุสานแห่งนี้ใช ้

แรงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 

องศา ผา่นชมบรเิวณทีค่าดวา่เป็น สสุานของจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีที่

ไดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แต่ยัง

ไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหว่างการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของวัตถุโบราณที่

อาจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
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น าท่านชม เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่(Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 

โดย ถังเกาจง (หลีจ่ือ้) ฮอ่งเตอ้งคท์ีส่าม แหง่ราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรอืรูจ้ัก

ในนามพระถังซมัจ๋ัง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากว่า 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยี

และไดน้ าพระธรรมค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนา กลับมาเผยแผ ่ในแผน่ดนิจนีใหม้าอยูท่ีว่ัดฉือเอนิ

แหง่นี ้พระถังซมัจ๋ังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพือ่ใชใ้นการ

เก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่่านไดน้ ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกว่าพันเล่ม น า

ท่านผ่านชมก าแพงเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.

1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีก าแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิ

ตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตู

เขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิอีำนเสยีนหยำง 

22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD589  

01.45 น. เดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ   

 

 

  

 

 
โปรแกรม : ครบสตูร ซอีำน ล ัว่หยำง หยนุไถซำน 5 วนั 4 คนื สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (GO1XIY – FD001) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว
เพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่09 – 13 ส.ค. 61 30,900.- 30,900.- 30,900.- 3,500.- 17,600.- 

วนัที ่22 – 26 ส.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 3,500.- 17,600.- 

วนัที ่05 – 09 ก.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 3,500.- 18,300.- 

วนัที ่26 – 30 ก.ย. 61 33,900.- 33,900.- 33,900.- 3,500.- 18,300.- 

วนัที ่19-23 ต.ค.61 31,900.- 31,900.- 31,900.- 4,500.- 19,100.- 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทำ่นละ 200 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทำ่น /หวัหนำ้ทวัร ์ข ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจในบรกิำร*** 

กรณีมผีูเ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ทำ่นละ 50 หยวน จำ่ยเป็น 250 หยวน/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 
7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน/ทรปิ 
           *** กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวม 250 หยวน/ทรปิ *** 
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
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6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 
8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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