
  

 

รหสัโปรแกรม : 14837  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเพทฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเจิ้งโจว  - - 
 

JW MARRIOTT  HOTEL (5 ดำว) 

หรือเทียบเท่ำ 

2 
เมืองเจิ้งโจว – เมืองเติงเฟิง – วัดเส้าหลิน (รวมรถ
อุทยำน) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงโชว์กังฟู – เมืองลั่ว
หยาง – ศาลเจ้ากวนอู 

   
LEE ROYAL HOTEL (5 ดำว)              

หรือเทียบเท่ำ 

3 
เมืองลั่วหยาง – ถ้้าหินประตูมังกรหลงเหมิน  (รวมรถ
อุทยำน) – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองซีอาน – เกี๊ยวน้้าซี
อาน – โชว์ราชวงศ์ถัง 

   
WYNDHAM GRAND PLAZA 

HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

4 
เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพดินเผา (รวมรถอุทยำน) 
– ผ่านชมก้าแพงเมืองโบราณซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 

   
WYNDHAM GRAND PLAZA 

HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

5 
เมืองซีอาน – ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง หอกลอง – ถนนคน
เดินมุสลิม – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเจิ้งโจว – 
อิสระช้อปปิ้งตลาดCBD – สนามบินเจิ้งโจว – กรุงเทพฯ 

    



  

โปรแกรมทัวร์ 

วันแรก กรุงเพทฯ (สนำมบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเจ้ิงโจว  

13.30 น.   คณะพบกันท่ี สนำมบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ E 
สำยกำรบินไทยสมำย์ แอร์เวย์ (WE 680) โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความ
สะดวกแก่ท่าน  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
16.55 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองเจ้ิงโจว สำยกำรบินไทยสมำยล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 680 
                  (บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนนครเจ้ิงโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้้าเหลืองตอนปลาย

ของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน มีพื้นท่ีสี 
เขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจ้านวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่
ของจีน น้าทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระ 

   ที่พัก  JW MARRIOTT  HOTEL (ระดับ 5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

วันที่สอง เมืองเจ้ิงโจว – เมืองเติงเฟิง – วัดเส้ำหลิน (รวมรถอุทยำน) – ป่ำเจดีย์ – ชมกำรแสดงโชว์กังฟ ู
– เมืองลั่วหยำง – ศำลเจ้ำกวนอู 

  เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 1) 
 หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงเฟิง (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

จากนั้นน้าท่านชม วัดเส้ำหลิน หรือ เสี้ยวลิ้มยี่ เป็นวัด
พุทธนิกายมหายานในประเทศจีนท่ีมีอยู่จริง มีชื่อเสียง
อย่างมากเนื่องจากปรากฏในนิยายก้าลังภายในหลาย
เรื่อง โดยเฉพาะในผลงานของกิมย้ง วัดเส้าหลิน ชมป่ำ
เจดีย์ หรือ ถ่ำหลิน ท่ีมีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็น
สถานท่ี บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน 
จากนั้นชม กำรแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเท่ียวได้ชม  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 2)  
น้าท่านเข้าสูเมืองลั่วหยาง จากนั้นน้าท่านชม ศำลเจ้ำกวนอู (สุสานกวนหลินหรือสุสานหัว) ตั้งอยู่
ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร  เล่าขานกันว่าเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้
ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบัน
กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งหนึ่งของจีน  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 3) (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
   ที่พัก LEE ROYAL HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สำม เมืองลั่วหยำง – ถ้ ำหินประตูมังกรหลงเหมิน  (รวมรถอุทยำน) – นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่เมืองซี

อำน – ผ่ำนชมก ำแพงเมืองโบรำณซีอำน – เกี๊ยวน้ ำซีอำน – โชว์รำชวงศ์ถัง 

  เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 4) 

 จากนั้นน้าท่านชม ถ้ ำหินหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) ถ้ ำหิน
ประตูมังกร (รวมรถกอล์ฟ)  เป็นกลุ่มถ้้าบนหน้าผา ห่าง
ออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอห
นาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ท้ังด้านตะวันออกและด้าน
ตะวันตกเป็นภูเขา มีแม่น้้าอีสุ่นไหลผ่านตรงกลาง จัดว่าเป็น 1 



  

ใน 3 แหล่งผลงานทางพุทธศิลปะโบราณท่ีประกอบด้วย ถ้้าผา  ม่อเกาถ้้าผาหลงเหมิน และถ้้าผา
หยุนกัง ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในจีน  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 5)  
…….น. น้าท่าน นั่งรถไฟด่วนควำมเร็วสูง สู่ เมืองซีอำน ขบวนที่………  
 ผ่ำนชม ก ำแพงเมืองโบรำณซีอำน ท่ีสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 

1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ก้าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู
เข้าออกท้ังสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 6)  เมนูพิเศษ!!! เกี๊ยวน้ ำซีอำน  
  หลังอาหารน้าท่านชม โชว์รำชวงศ์ถัง แสง สี เสียง สุดตระการตา ท่ีขึ้นชื่อของเมืองซีอาน 

 ที่พัก WYNDHAM GRAND PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สี ่ เมืองซีอำน – พิพิธภัณฑ์กองทัพดินเผำ (รวมรถอทุยำน) – เจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ 
เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 7) 

  จากนั้นน้าท่านเข้าชม สุสำนทหำรดินเผำจักรพรรดิจ๋ินซี  
(รวมรถกอล์ฟ) คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีน จิ๋นซี
ฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซี
ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.
1987 และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอันดับหนึ่งของเมืองซี
อานตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซี
ฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 208 - 246 ก่อนคริสตกาลซึ่งอาณาเขตพื้นท่ี
ของสุสานรวมท้ังสิ้น2,180 ตาราง 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 8)  
หลังอาหารน้าท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของ เจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอาราม
หลวงท่ีสร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัม
จั๋ง มาเป็นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ีน้ามาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็น
ผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบ



  

อินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์ห
มิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐท้ังหมด  

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 9)  
 ที่พัก WYNDHAM GRAND PLAZA HOTEL (5 ดำว) หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ เมืองซีอำน – ถนนคนเดินมุสลิม – นั่งรถไฟควำมเร็วสูง สู่ เมืองเจ้ิงโจว – อิสระช้อปปิ้งตลำด
CBD – สนำมบินเจ้ิงโจว – กรุงเทพฯ 

เช้ำ    รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม (มื้อที่ 10) 

 น้าท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินมุสลิม ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากตาม
อัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 11) 

…….น. น้าท่าน นั่งรถไฟด่วนควำมเร็วสูง สู่ เมืองเจ้ิงโจว ขบวนที่………  
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง...ถึง เมือง
เจ้ิงโจว น้าท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ตลำดCBD อิสระเลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลาย 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ  ณ ภัตตำคำร (มื้อที่ 12) 
จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ สนำมบินเมืองเจ้ิงโจว เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  

23.30 น.    เหินฟ้าบินกลับสู่ กรุงเทพฯ สำยกำรบินไทยสมำยล์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 681 
02.40 น.    ถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการท่องเท่ียวและการ

บริการ  

 
 
 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือ สลับกันได้ตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้ถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ 



  

 

โรงแรมที่พัก พักโรงแรม 5 ดำว ตลอดเส้นทำง 

❖รำยกำรทัวร์นี ้ ไม่รวมรวมทิป และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน // ไม่เข้ำร้ำนรัฐบำลจีน  
 

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีจะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากท่ี
บริษัทฯ ได้รับการส้ารอง ท่ีนั่งจากสายการบินและโรงแรมท่ีพักเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีท่ีไม่สามารถไป
เท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  
ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

 

  
วันที่เดินทำง 

  
ผู้ใหญ่ 

  

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กมีเตียงเสริม 
(เด็ก 2-11 ป)ี 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 
เด็กไม่มีเตียงเสริม 

(เด็ก 2-11 ป)ี 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

08 - 12 ส.ค. 2562  43,900.- 41,900.- 39,900.- 8,000- 

20 - 24 ก.ย. 2562 41,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

19 - 23 ต.ค. 2562 43,900.- 41,900.- 39,900.- 8,000- 

20 - 24 ต.ค. 2562 43,900.- 41,900.- 39,900.- 8,000- 

08 - 12 พ.ย. 2562 41,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

22 - 26 พ.ย. 2562 41,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

05 - 09 ธ.ค. 2562 41,900.- 39,900.- 37,900.- 8,000- 

28 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค 2563 43,900.- 41,900.- 39,900.- 8,000- 

29 ธ.ค. 2562 - 02ม.ค 2563 43,900.- 41,900.- 39,900.- 8,000- 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่ียวบินตามรายการ  
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามท่ีรายการก้าหนด  
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ  
 น้้าดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน    



  

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม  
 ค่าระวางกระเป๋าน้้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม   
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ   
 ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก้ากับภาษี)  
 ทิปไกดท์้องถิ่น วนัละ 10 หยวน/วัน/คน 
 ทิปไกด์คนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/คน 
 ทิปหัวหน้ำทัวร์ไทยตำมควำมพึงพอใจของท่ำน 

 
เงื่อนไขกำรจอง วำงเงินมัดจ ำท่ำนละ 15,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี  
 
เงื่อนไขยกเลิก  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทัวร์ในทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน  คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี  
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดในทุกกรณี 

เอกสำรกำรขอวีซ่ำจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษำยน 2558) 
**เอกสำรที่ใช้ยื่นวีซ่ำจีนค่ะ  ส ำหรับผู้ใหญ่อำยุ 18 ปีขึ้นไป เกิดที่ไทย** 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ำยขนำด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลงัขำวเท่ำนั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ำมใส่เคร่ืองประดับ ห้ำมสวม

เสื้อสีขำวถ่ำยรูป **ไม่เอำรูปข้ำรำชกำรค่ะ ห้ำมเขียนชื่อ-นำมสกุลด้ำนหลังรูป ห้ำมแม็ครูปหรือใช้
คลิปหนีบติดกบัพำสปอร์ต         (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ 
 ส้าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส้าเนาบัตรประชาชน  

 
 



  

ส ำหรับเด็กอำยุต ำกว่ำ 18 ปี ใช้เอกสำรดังนี้ค่ะ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส้าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส้าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วยค่ะ 

กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงกับญำติ 
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน  
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พ้ืนหลังขาวเท่านั้น!!  ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสี

ขาวถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบ
กระดาษติดกับ*ส้าเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันท่ี 30 พ.ย. 59) 

 ส้าเนาใบสูติบัตร 
 ส้าเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา 
 ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา 
 กรณีชื่อไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลี่ยนชื่อด้วย 
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการท้างาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น 
      (กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรูปถ่าย) หรือ ผู้ชายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผม

ยาวหน้าตาสะสวย) จะต้องไปด้าเนินการท้าวีซ่าจีนเองในทุกขั้นตอน 
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชั่วคราว แล้วแต่สถานการณ์) 

 ข้อมูลส ำคัญ  * กรุณำกรอกข้อมูลจริงในเอกสำรที่ทำงบริษัทจัดให้ 
  นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานท่ีศึกษา ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีท้างาน.......แจ้งชื่อสถานท่ีท้างาน ต้าแหน่งงาน ท่ีอยู่ท่ีท้างาน หมายเลขโทรศัพท์ 
  ท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้เดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีบ้านท่ีติดต่อได้ 
  ผู้ท่ีแต่งงานแล้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
  ผู้ท่ีเป็นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พี่น้อง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 



  

  ผู้เดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้จริง  
โปรดรับทรำบว่ำ  
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว 
ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาท้าวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน 
กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท้างานในประเทศ

ไทยและมีใบอนุญาตการท้างานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน 

กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศ
จีนด้วยตนเอง 

ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้ส้าหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้
ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 
อย่างน้อย 5-7 วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่ง
เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด  

ท่านท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเท่ียวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX ต้องท้าวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้ 
ท่านท่ีถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการ

ท่องเท่ียว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้
ถือเอกสารนั้นๆ 

กรุณำส่งเอกสำรยื่นวีซ่ำก่อนเดินทำง อย่ำงน้อย 7 วันท ำกำร 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1200.- 
อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน ส้าหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความ
ประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความ
จ้าเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต 

 
 



  

ท่ำนที่ถือบัตร APEX 
 ท่านท่ีถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่
มีวีซ่า กับองค์กรฯ ท่ีออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออก
ประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านท่ีถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญ
หายหมายถึงว่า 
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
2. ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง 
3. หากบัตรสูญหายท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1 -2 

อาทิตย์  
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะท่ีท่านอยู่ต่อ 

เพื่อท้าเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอท้าวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง 
5. ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย 

ฯลฯ ไม่รับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับ
เอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นามสกุล( MISS./MRS./MR.)NAME................................................SURNAME.................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน) 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน........................................... 
ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา(กรณีเกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ที่ท ำงำนเก่ำแทน) 
................................................................................................................................................................................... 
ต้าแหน่งงาน............................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท้างาน  / สถานศึกษา
...................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..............................โทร .............................................. 

(ส้าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี..................เดือน...........................ปี.......................  ถึง วันท่ี...................เดือน......................ปี................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.......................................... 
เมื่อวันท่ี..................เดือน...........................ปี........................  ถึง วันท่ี....................เดือน......................ปี................. 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME.............................................................RELATION................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME.............................................................RELATION................................................. 
หมำยเหตุ 
**   กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดท้าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


