
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์  CHXW03 XIAN 5D3N OCT18-XW-W13 

 
ตารางการเดินทาง 

 
วนัที่ โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ พกัที่ 

1 ดอนเมือง-ซีอาน (XW890: 21.25-02.10+1) X X X 
SKYTEL HOTEL 4 ดาว  

หรือระดบัเทียบเทา่ 

2 

กองทพัทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอร่ี) 

โรงงานเครื่ องป้ันดนิเผา-รา้นหมอนยางพารา 

ซีอาน-ลัว่หยาง 
   

XIN YUAN HOTEL 4 ดาว  

หรือระดบัเทียบเทา่ 

3 

ลัว่หยาง-เติงเฟิง-วดัเสา้หลิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่าเจดีย-์ชมการ

แสดงกงัฟ-ูเติงเฟิง-ลัว่หยางประตเูมืองโบราณล่ีจิ่ง-ลัว่หยาง- 

เมืองหลิงเป่า 
   

ZIJIN GONG HOTEL 

4 ดาวหรือระดบัเทียบเทา่ 

4 

หลิงเป่า-ซีอาน-เจดียห์่านป่าเล็ก-พิพิธภณัฑซี์อาน-รา้นกระเบ้ือง

สามสี-เจดียห์่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก)-รา้นผา้ไหม-ผ่านชมจตุัรสั

หอระฆงัและหอกลอง-ตลาดมสุลิม-โชวร์าชวงศถ์งั-สนามบินซีอาน 
   

 

5 ซีอาน-ดอนเมือง (XW 889 : 03.00-05.45) X X X  

หมายเหต ุ:       ยงัไม่รวมค่าวีซ่าจนีแบบกรุป๊ท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท  

     กรุณาเตรียมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์  CHXW03 XIAN 5D3N OCT18-XW-W13 

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 21-25 พฤษภาคม 2561        ราคา 18,899.-    

วนัที่ 18-22 มิถุนายน 2561        ราคา 18,899.- 

วนัที่ 30 กรกฎาคม – 3 สงิหาคม 2561       ราคา 18,899.- 

วนัที่ 20-24 สงิหาคม 2561        ราคา 18,899.- 

วนัที่ 10-14 กนัยายน 2561         ราคา 18,899.- 

วนัที่ 22-26 ตลุาคม 2561 **วนัปิยมหาราช**     ราคา 22,899-  

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  ดอนเมือง-ซีอาน 

18.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประต ู5 

แถวที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

21.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน ้าด่ืมฟรี แต่มี

จ  าหน่ายบนเครื่อง) 

02.10+1 น.  เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

รบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรมท่ีพกั 

พกัที ่ SKYTEL HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเทา่ 

วนัที่สอง  กองทพัทหารดินเผาจิน๋ซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอรี่)-โรงงานเครื่องป้ันดินเผา-รา้นหมอน 

ยางพารา-ซีอาน-ลัว่หยาง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ กองทพัทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต ้(รวมรถแบตเตอรี่) ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดับ 8 ของ

โลก ไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการคน้พบครั้งยิ่งใหญ่ของ

โลกท่ีเกิดข้ึนโดยความบงัเอิญของชาวนาคนหน่ึงท่ีขุดหลุมเพ่ือหาแหล่งน ้าใตดิ้นในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.

1974 ส าหรับหลุมขุดคน้ท่ีพบเจอกองทหารดินเผาน้ี ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็น

หลุมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ภายในหลุมมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ซ่ึงมีหุ่นทหารกว่า 6,000 หุ่นดิน

เผาทุกตัวมีโครงหน้า สีหน้าและทรงผมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแมแ้ต่ตัวเดียว  ส่วน 

หลุมที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมท่ี 1 ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 

เมตร มีหุ่นทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว มา้ศึก 500 ตัวและรถมา้ท่ีท าจากไม ้89 คัน และ 

หลมุที ่3 เป็นรปูตวั U เป็นหลุมท่ีเล็กท่ีสุด แต่มีความส าคญัท่ีสุดยิ่งกวา่ หลุมท่ี 1 และ 2 เน่ืองจากเป็น

กองบญัชาการสูงสุด  จากน้ันน าท่านแวะชม โรงงานเครื่องป้ันดินเผา ใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือ

สินคา้ และของท่ีระลึกอนัเป็นเอกลกัษณแ์ห่งเมืองซีอาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพิเศษ !!  สุก้ีซีอาน  
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บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภัณฑเ์พ่ือสุขภาพจากน้ันน า

ท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่หยาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) ถือไดว้่าเป็นหน่ึงใน 7 ราช

ธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีน  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (3) เมนูพิเศษ !! เป็ดยา่ง 

พกัที่  XIN YUAN HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ลัว่หยาง-เตงิเฟิง-วดัเสา้หลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย-์ชมการแสดงกงัฟู-เตงิเฟิง 

  ลัว่หยาง-ประตูเมืองโบราณล่ีจิง่-ลัว่หยาง-เมืองหลิงเป่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเตงิเฟิง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง)ราชธานีโบราณในสมยั 

ราชวงศ์เซ่ีย น าท่านสู่ วัดเสา้หลิน(รวมรถแบตเตอรี่) มี

ความเก่าแก่อายุมากกวา่ 1,500 ปี ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของ

เทือกเขาซงซาน 1 ใน 5 ยอดเขาอนัศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ

ของชาวจีน ใหท่้านชมสถานท่ีส าคัญในวดัเสา้หลินอันไดแ้ก่  

วิหารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูป

พระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ 

ชม ป่าเจดีย ์หมู่เจดียก์ว่า 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิั

ของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน จากน้ันน าท่าน ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดและมีการจดั

แสดงใหนั้กท่องเท่ียวไดช้มภายในวดัเสา้หลิน  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบั เมืองลัว่หยาง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ ประตู

เมืองโบราณล่ีจิ่ง ใหท่้านไดเ้ดินเท่ียวชมบรรยากาศ ท่ีเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของของชาวบา้น ทั้ง

อาหาร ชา ขนม เคร่ืองเคลือบ ผา้พนัคอ ของฝาก ของท่ีระลึกต่างๆ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลิง

เป่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ระหว่างทางใหท่้านไดพ้ักผ่อนชมวิวธรรมชาติอัน

สวยงาม   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (6)  

พกัที่  ZIJIN GONG HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สี่ หลิงเป่า-ซีอาน-เจดียห์่านป่าเล็ก-พิพิธภณัฑซี์อาน-รา้นกระเบ้ืองสามสี-เจดียห์่านป่า ใหญ(่ชม

ภายนอก)-รา้นผา้ไหม-ผ่านชมจตัรุสัหอระฆงัและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชวร์าชวงศถ์งั-

สนามบินซีอาน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางกลบั เมืองซีอาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านชม“เจดียห์่านป่าเล็ก 

อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดีย์สูง 13 ชั้น น าท่านชม 

พิพิธภณัฑซี์อาน ซ่ึงอยู่ในบริเวณเดียวกนั เป็นพิพิธภัณฑท่ี์รวบรวมโบราณวตัถุท่ีขุดคน้พบจากสุสาน

โบราณและของเก่าจากพ้ืนท่ีต่างๆ จากน้ันน าท่านแวะ รา้นกระเบ้ืองสามสี ใหท่้านเลือกชมและเลือก

ซ้ือ สินคา้พ้ืนบา้นท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลเหอหนาน  ซ่ึงเป็นหตัถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถ์งั 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพิเศษ !!  เก๊ียวซีอาน 

บ่าย น าท่านแวะ รา้นผา้ไหม ใหท่้านไดเ้ลือกชม เอกซ้ือสินคา้และผลิตภัณฑ ์ท่ีผลิตดว้ยผา้ไหม  น าท่าน

เดินทางสู่ เจดียห์่านป่าใหญ่ (ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิศใตข้องก าแพงเมืองซีอาน สรา้งเสร็จในปี 

ค.ศ. 652 องคเ์จดียม์ีรปูแบบเรียบง่าย เดิมน้ันสรา้งเพียง 5 ช้ิน ปัจจุบนัองคเ์จดียม์ี 7 ชั้น น าท่าน ผ่าน

ชมจตัรุสัหอระฆงัและหอกลอง ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองซีอานน าท่านสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของ

อาหารพ้ืนเมืองขึ้ นช่ือหลากชนิด รวมถึงรา้นขายของท่ีระลึกและรา้นขายผลไมแ้หง้ เช่น พุทธา อินท

ผาลมั และถัว่ต่างๆ ก็มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมายหลายรา้น จากน้ันน าท่านชม โชวร์าชวงศถ์งั อนั

ตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังท่ีสะท้อนใหเ้ห็นถึงความเจริญทาง

วิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรือง 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (9)  

สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอานเสียนหยาง  

 

วนัที่หา้  ซีอาน-ดอนเมือง 

03.00 น.     กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (บนเครื่องไม่มีบริการอาหาร

และน ้าด่ืมฟรี แตมี่จ  าหน่ายบนเครื่อง) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ ***   

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือ

หนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนั

ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผู ้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะ

เดินทางได ้ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 
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 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมี

การคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัท

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพัก และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้ นอยู่กับความเหมาะสม และค านึงถึง

ผลประโยชน์และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งใน

กรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออก

นอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดใหม้ีการประชาสัมพันธ์สินคา้พ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กัคือ  โรงงานเครื่องป้ันดินเผา, รา้นหมอนยางพารา, รา้นกระเบ้ืองสามสีรา้นผา้ไหม 

ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบว่า

รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซ้ื่อข้ึนอยู่กบั

ความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล

จีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 400 หยวน 

/ ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บั

ทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียว

เพ่ิมตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบก่อน

การท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงค์จะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ

ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่าง

เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ปี  

พกัเดี่ยว(จ่าย

เพ่ิม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 18,899 18,899 5,500 10,899 

วนัที่ 18-22 มิถุนายน 2561 18,899 18,899 5,500 10,899 

วนัที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 18,899 18,899 5,500 10,899 

วนัที่ 20-24 สงิหาคม 2561 18,899 18,899 5,500 10,899 

วนัที่ 10-14 กนัยายน 2561 18,899 18,899 5,500 10,899 

วนัที่ 22-26 ตลุาคม 2561  

**วนัปิยมหาราช** 
22,899 22,899 5,500 15,899 

   

อตัราค่าบริการ *รวม* 

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

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

TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

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

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 

28 ธนัวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 20 กิโลกรมั 

8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 

ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผู ้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู ้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุ ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบั

ทางบริษทัได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  
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การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 

Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
3. ค่าทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่ , ในส่วนค่าทิป

หวัหนา้ทวัร ์ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทัวร ์600 หยวน และผู ้

เดินทางเป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเท่ียวเขา้ประเทศจีน  ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทาง (ส าหรบัผูถื้อพาสสปอต์

ไทยและเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใชก้ับการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้ รวมทั้งไม่

สามารถคืนเงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) 

ตอ้งยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้  หรือ 

ท่านมีความประสงคจ์ะยื่นวีซ่าเด่ียว ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วนั ท าการ 

ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2 ,550 บาท (อัตราดังกล่าวขา้งตน้ ส าหรับผูถื้อ

หนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

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

ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรก์เมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.

ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลงักา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.

เยเมน   22.โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  
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(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่บริษทัฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้

เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง 

ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตี

มดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน

มดัจ  าหรือค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ

ที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  

พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดงักล่าว

มีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านั้น) 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสสปอตต์วัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที่บินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรปูถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รปู  
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ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียืน่วีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ 

ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของ

ท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้ง

สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั 

สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้

นจากคอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 
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  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

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

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างาน

ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อน

การส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์

อยา่งนอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 

 น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์  CHXW03 XIAN 5D3N OCT18-XW-W13 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

..............................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

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

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั

ทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

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

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสโปรแกรมทวัร์  CHXW03 XIAN 5D3N OCT18-XW-W13 

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

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใชใ้นการขอ

ยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้า่นเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


