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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

07 – 11 พ.ย. 61 27,900.- 

24 – 28 พ.ย. 61 27,900.- 

02 – 06 ธ.ค. 61 28,900.- 

06 – 10 ธ.ค. 61 29,900.- 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62  32,900.- 

 

รวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท 

รำคำยงัไมร่วมคำ่ทปิไกด ์+ คนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 กรงุเทพฯ เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน – ผ่านชมก าแพงเมอืงซอีาน – 
เจดยีห์่านป่าใหญ่ – จัตรุัสหอกลอง – ถนนมุสลมิ 

 ✈ �  
TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
4 ดาว 

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

�  �  �  
FRIENDSHIP HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 เจยีวโจว – อุทยานหยุนไถซาน – ซนิหมี ่ �  �  �  
FRIENDSHIP HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ถ ้าแกะสลกัหลงเหมนิ – ศาลกวนอ ูลัว่หยาง – ซอีานโดยรถไฟ

ความเร็วสงู – โชวร์าชวงศถ์งั  
�  �  �  

TITAN CENTRAL PARK 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 

ดาว 

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  

 ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกังฟวัูดเสา้หลนิ เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ 
 ไมเ่ขา้รา้นชอ็ปป้ิง เทีย่วเต็มอิม่จใุจ 
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5 
พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจิน๋ซฮี่องเต ้(รวมรถกอลฟ์) – เจดยีห์่าน
ป่าใหญ่  – ซอีาน – กรุงเทพฯ �  ✈   

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีำน – ผำ่นชมก ำแพงเมอืงโบรำณซอีำน – เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่ ผำ่น

ชมจตรุสัหอกลอง+หอระฆงั 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี(FD) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีำน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 

14.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงซอีำน เมืองหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ีแม่น ้าเว่

ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” 

เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่งๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิ

และวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร ิม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่ มี

โบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่ันล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจีน หลังผ่านพธิีการตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นผำ่นชมก ำแพงเมอืงโบรำณ ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มีอายุเก่าแก่กว่า 

600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 

กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร 

มีประตูเขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 น าท่านชม เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ่ (Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือ

เอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถงัเกาจง (หลีจ่ือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ีส่าม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินต์

พระภกิษุสวนจัง้ หรอืรูจ้ักในนามพระถงัซมัจั๋ง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากว่า 15 ปี 

จารกิไปถงึอนิเดยีและไดน้ าพระธรรมค าสัง่สอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดนิจีนใหม้า

อยู่ทีว่ัดฉือเอนิแห่งนี้ พระถงัซมัจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพื่อ

ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่นไดน้ ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจีนนับจ านวนกว่าพันเล่ม 

น าทา่นผ่านชมก าแพงเมอืงโบราณ ทีส่รา้งข ึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเกา่แกก่ว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378) และไดร้ับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึ

ทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทัง้สีด่า้น

รวม 13 ประต ูประต ูจากนัน้ ผำ่นชม จตัรุสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซอีาน บนถนนซตีา้เจีย เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูป

แบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐาน

อฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อ

เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครื่องใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบื้องเคลอืบ สรา้ง

ขึน้ในปีที ่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รก

ของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตปููดว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรูป

เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตรุัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 

ใบ เพือ่ตรีะฆงับอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตรุัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 

เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม และให ้

เวลาอสิระในการชอ้ปป้ิง   
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ซอีำน – ล ัว่หยำง – โดยรถไฟควำมเร็วสงู – วดัเสำ้หลนิ + ชมกำรแสดงกงัฟู (รวมรถอุทยำน) 

– ป่ำเจดยี ์

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่สถานีรถไฟ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหนา้สู ่เมอืงล ัว่หยำง อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่สบืต่อ

กนัมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บูเซ็คเทยีน” โปรดปรานเมืองลั่ว

หยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที่พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทานนามเมืองว่า 

“นครเสนิต”ู มคีวามหมายว่า “เทพนคร” (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความรวดเร็ว)    
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กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายุทธชาวจนี) น าทา่น

ชม วดัเสำ้หลนิ (รวมรถอทุยำน) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่ 

ซ ึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่

พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพื่อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้

กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตวัทีรู่จ้ักกนัดใีนนาม “กังฟู” น าชมสิง่ส าคัญในวัด

เสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และ

อนาคต รวม 1,000 องค ์น าท่านชม ป่ำเจดยี ์หรือ ถ่าหลนิ ทีม่ีหมู่เจดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานที่

บรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนัน้ ชมกำรแสดงกงัฟู ที่มีการสบืทอดเป็นบทเรียน

และมีการจัดแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรียนฝึกกังฟูในบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น า

ทา่นแวะชมสนิคา้พืน้เมอืงของจนี รา้นผา้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่FRIENDSHIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

 

วนัที ่3 เจยีวโจว – อทุยำนหยุนไถซำน – ล ัว่หยำง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยำนหยุนไถซำน อุทยานทีส่วยงามทีส่ดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของ

ประเทศจนี มพีืน้ทีป่ระมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิีไ่ดบ้รรจงสรา้ง

อย่างงดงาม ชมน ้าตกที่มีฟองน ้าใสสะอาด กระจายดุจดังส าลี ตอนกลางวันจะมีแสงสรีุง้พาดโคง้

ทวิทศันเ์ป็นภเูขาสงูตระหง่านเกนิเอื้อมถงึเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะ

ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเหมอืนอุทยานทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงามเต็มพื้นทีท่ั่วอุทยาน

สวรรคห์ยุนไถซานจนท าใหท้ีน่ี่ไดร้ับการขนานนามว่า"จิว่ไจโ้กวนอ้ย" อกีดว้ย 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงลัว่หยางโดยรถบัสปรับอากาศ พักผ่อนตามอธยาศยั 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
 พกัที ่FRIENDSHIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 
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วนัที ่4 วดัถ ำ้หลงเหมนิ ( รวมรถอุทยำน) – สุสำนกวนอู – ซอีำน ( โดยรถไฟควำมเร็วสูง) – ชมโชว์

รำชวงศถ์งั 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม ถ ำ้ผำหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ ำ้ประตมูงักร (รวมรถแบตตำรี)่ หมู่ถ ้าพันพระ

ทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอี๋เจยีง เป็นพุทธสถานเกา่แกท่ีส่ าคญัและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของจีน สรา้งราว

ปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิ

ใหเ้ป็นถ ้าหรอือุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล 

รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชัน้สงูในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทยีน

สมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ ้าหนิหลงเหมิ

นแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ไดร้ับอทิธพิลมาจากอนิเดียและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโก ้

ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซื่อ ชมพระ

ประธานสงู 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์

ของพระนางบูเซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลกั 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าทา่นชม สสุำนขนุพลกวนอ ูตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมีรูป

ปั้นกวนอูแม่ทัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดร้ับสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่ง

ความจงรักภกัด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอูซ ึง่โจโฉเป็นผู ้

ทีจ่ัดพธิีฝังใหอ้ย่างสมเกยีรต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองลั่วหยาง อดตีราชธานีในสมัยราชวงศฮ์ั่น

ตะวันออก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพือ่โดยสาร รถไฟควำมเร็วสงู กลบัสู ่เมอืงซอีำน  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 

 น าชมโชวร์ำชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสงูสดุ  

 
  พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรจ ิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) – ซอีำน – กรงุเทพฯ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรมำ้จ ิน๋ซฮีอ่งเต ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมืองซอีาน ทีไ่ดร้ับการ

ประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวม

รถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิ ิน๋ซฮี่องเต ้

สสุานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตวั หุ่นทหารทกุตวัมี

ขนาดเทา่ตวัคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกนัทกุตวั มบีันทกึว่าสสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 

726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น 

สสุานของจักรพรรดจิ ิน๋ซฮี่องเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจีนทีไ่ดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจีนใหเ้ป็นหนึง่

เดียวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมีการคน้พบที่ตัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง

การศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัการเสือ่ม สภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
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โปรแกรม : ครบสตูร ซอีำน ล ัว่หยำง หยุนไถซำน 5 วนั 4 คนื สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (GO1XIY – FD002) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2–3ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 1 2 
ปี(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 8 – 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
(จอยแลนด)์ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

07 – 11 พ.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 3,500.- 17,300.- 

24 – 28 พ.ย. 61 27,900.- 27,900.- 27,900.- 3,500.- 15,100.- 

02 – 06 ธ.ค. 61 28,900.- 28,900.- 28,900.- 3,500.- 18,300.- 

06 – 10 ธ.ค. 61 29,900.- 29,900.- 29,900.- 3,500.- 17,100.- 

29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62  32,900.- 32,900.- 32,900.- 4,000.- 20,100.- 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำทแลว้*** 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

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

กรณีมผีุร้ว่มทรปินอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บทปิเพิม่ทำ่นละ 50 หยวน จำ่ยเป็น 250 หยวน/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

 

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิอีำนเสยีนหยำง 

15.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD589  

18.50 น. เดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ   

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ
เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 
7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

9.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ท่าน สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย

การบนิก าหนด 
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ200 หยวน/ทรปิ 
           *** กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวม 250 หยวน/ทรปิ *** 
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หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้
ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง)  



 

           โค้ดทวัร์ GT-274 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  
5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 
 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

.................................................................................................................................................. 
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**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


