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โปรแกรมทัวร์
วันที่

1
2
3
4

กาหนดการ

กรุงเทพฯ– เจิ้งโจว - วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) - ป่ า
เจดีย ์ - ชมโชว์การแสดงกังฟู
เมืองเติงเฟิ ง - เจียวจัว้ - เขาหยินไถซาน(รวมรถอุทยาน) ลัว่ หยาง
เมืองลัว่ หยาง – สวนดอกโบตัน๋ - ถํ้าประตูมงั กร(รวมรถ
อุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซี่ย
เมืองซีอาน - สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิ์จนิ๋ ซี(รวมรถ
แบตเตอรี่) จัตตุรสั หอระฆัง - ถนนคนเดินมุสลิม

เช้า

เที่ยง

เย็น

-

-

-

Friendship Hotel(5ดาว) ดีที่สุด
หรือเทียบเท่ า

  

Swan Lake International Hotel
(5 ดาว) ดีที่สุดหรือเทียบเท่ า

  

Wyndham Grand Xian South
Hotel (5ดาว) ดีที่สุดหรือเทียบเท่ า

5

  

6

สนามบินเจิ้งโจว - กรุงเทพฯ

  

....... น.
15:40.... น.
20:50.... น.

Zhongzhou Leading Hotel
(5ดาว) ดีทสี่ ุ ดหรือเทียบเท่ า

  

ซีอาน - กําแพงเมืองโบราณ - เจดียห์ า่ นป่ าใหญ่ - เจิ้งโจว
(รถไฟความเร็วสูง)

วันแรก

โรงแรม

Zhengzhou Kaifu International
Hotel (5ดาว) ดีที่สุดหรือเทียบเท่ า

กรุงเทพฯ– เจิ้งโจว - วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) - ป่ าเจดีย ์ - ชมโชว์การแสดงกังฟู
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 4 ประตู
2 สายการบินไทยสมายล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ท่าน
 เหิรฟ้ าสู่ เมืองเจิ้งโจว สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 680
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงท่าอากาศยาน เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนานตัง้ อยู่บนฝัง่ แม่นาํ้ เหลืองตอนปลายของที่ราบ
จีนเหนือ เป็ นเมืองเก่าแก่ตงั้ แต่สมัยราชวงศ์ซง่ ปัจจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ
จีน ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้ เมือง
วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึง่ ก่อตัง้ โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าํ พุทธศาสนา
นิกายเซน โดยเน้นการฝึ กญาณสมาธิเพื่อให้เขา้ ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็ นศู นย์กลางของการ
ฝึ กฝนศิลปะการป้ องกันตัวที่รูจ้ กั กันดีในนาม “กังฟู” นําท่านชมสิ่งสําคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัส
พุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม1,000 องค์ จากนัน้
นําท่านชม ป่ าเจดีย ์ ที่มหี มูเ่ จดียก์วา่ 200องค์ ซึง่ เป็ นสถานที่บรรจุอฐั ขิ องอดีตเจ้า
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อาวาสของวัดเส้าหลิน จากนัน้ นําท่านชมการแสดงกังฟูท่มี กี ารสืบทอดเป็ นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นกั
ท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึ กกังฟูในบริเวณใกล ้เคียงวัด
 ที่พกั Zhongzhou Leading Hotel (5ดีท่ีสุด) หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า
…….น.

เที่ยง

คํา่

วันที่สาม
เช้า

เมืองเติงเฟิ ง - เจียวจัว้ - เขาหยินไถซาน(รวมรถอุทยาน) - ลัว่ หยาง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เจียวจัว้ เมืองเจียวจัว๊ เพื่อนําท่านเที่ยวชม หวินไถซาน(รวมรถอุทยาน) เป็ นอุทยานที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของจีนทางภาคเหนือ คําว่า “หวิน” แปลว่า”เมฆ” “ไถ” แปลว่า “ลาน” หรือ “เวที” และ “ซาน”
แปลว่า “ขุนเขา” เนื่องจากอุทยานแห่งนี้ ห้อมลอ้ มด้วยขุนเขาจํานวนมาก และมีเมฆลอยอ้อยอิ่งตลอดทัง้ ปี
เลยได้ช่ือ ว่า อุท ยานภูผ าเมฆ อุ ทยานหวิน ไถซาน เป็ น อุท ยานทางธรรมชาติ รูป แบบใหม่ ไม่ใช่ World
Heritage แต่เป็ น Geo-Park หรืออุทยานทางธรณี วทิ ยา เป็ นรู ปแบบใหม่ของการจัดหมวดหมู่มรดกทาง
ธรรมชาติ ที่เป็ นแบบอย่างของการก่อกําเนิด และวิวฒั นาการอันยาวนานของโลก รวมทัง้ เป็ นอู่อารยธรรม
ให้แก่ผูค้ นในบริเวณเหล่านัน้ ได้รบั การคัดเลือกจากองค์การ UNESCO ให้เป็ น Geo-Park ชุดแรกของโลก
ในปี 2004
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสู่เมือง ลัว่ หยาง ถือเป็ นเมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน ตัง้ อยู่ทางใต้ของแม่นาํ้ ฮวงโหและอยู่
ทางตอนเหนือของแม่นาํ้ ลัวเหอ
่ ซึง่ เป็ นที่มาของชื่อเมืองลัวหยาง
่
เป็ นราชธานี 1 ใน 5 อันเก่าแก่ของประเทศ
จีน เดิมเคยเป็ นเมืองหลวงที่มพี ระมหาจักรพรรดิถงึ 13 พระองค์ ครองราชย์รวมทัง้ สิ้น 7 สมัย ในปัจจุบนั
ถือเป็ นเมืองที่ย่งิ ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากเมืองซีอาน
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 ที่พกั Friendship Hotel (5 ดาว) ดีท่ีสุดหรือเทียบเท่า
เมืองลัว่ หยาง – สวนดอกโบตัน๋ - ถํ้าประตูมงั กร(รวมรถอุทยาน) - ศาลเจ้ากวนอู - ซานเหมินเซี่ย
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านชม สวนดอกโบตัน๋ ดอกโบตันได้
๋ รบั การยกย่องว่าเป็ น “ราชินีหมู่มวลผกา” เป็ นดอกไม้ประจํา
เมืองอันเปรียบเสมือนนามบัตรของเมืองลัว่ หยางก็ว่าได้ ประเพณี การปลู กและชมดอกโบตันของเมื
๋
องลัว่
หยางนัน้ มีประวัติอนั ยาวนานกว่า 1,000 ปี ท่านจะได้เพลิดเพลินชื่นชมสัมผัสกลิ่นอายของเหล่าดอกโบตัน๋
หลากสีนานาพันธุ ์ ที่แข่งกันเบ่งบานต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่มาเยือน

http://www.chinaprotour.com/ (PD) เจิ้งโจว ซีอาน ลัว่ หยาง 6 วัน 5 คืน (WE)

3

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
นําท่านสู่ ถํ้าหินหลงเหมิน หรือ ถํ้าประตูมงั กร(รวมรถแบตเตอรี่) เริ่มงานขุดเจาะ ตัง้ แต่สมัยจักรพรรดิ
เสี้ยวเหวินราชวงศ์เว่ยเหนือ(ค.ศ.471-ค.ศ.477)ใช้เวลากว่า 400 ปี จึงสร้างแลว้ เสร็จ ปัจจุบนั จึงมีประวัติ
1500 ปี ความยาวจากใต้สู่เหนือของถํา้ หินหลงเหมินประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบนั มีถาํ้ หินกว่า 1300 ถํา้
ช่องบรรจุพระพุทธรู ป 2345 จากนัน้ นําท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู ปัจจุบนั กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยตําหนักสามตําหนัก ตําหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูตงั้ อยู่ภายใน ระยะ
ทางผ่านจากประตูใหญ่เขา้ ไปประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจํานวน 104 ตัวเรียงรายสองขา้ งทาง ที่บริเวณ
ตําหนักใหญ่ มีรูปปัน้ กวนอูขนาดใหญ่เพือ่ ให้ผูค้ นที่เคารพนับถือสักการบูชา ตําหนักที่สอง หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของลัว่ หยาง นําท่านเดินทางสู่ ซานเหมินเซี่ย

คํา่

 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
 ที่พกั Swan Lake International Hotel (5ดาว) ดีท่สี ุดหรือเทียบเท่า
เมืองซีอาน - สุสานทหารดินเผาจักรพรรดิ์จนิ๋ ซี(รวมรถอุทยาน) - จัตตุรสั หอระฆัง - ถนนคนเดินมุสลิม
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน เมืองซีอานเป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้ อยู่ในหุบเขาที่มแี ม่นาํ้ เว่
ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ น
นครหลวงในสมัยต่ างๆ รวมทัง้ สิ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เ ป็ น ศู นย์กลางการติ ดต่ อทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลือ่ งชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวัต ถุเ ก่ าแก่ อ นั ลํา้ ค่ าและเป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ยวที่สาํ คัญ ของจีน นําท่ านเขา้ ชม สุ สานทหารดิ น เผา
จักรพรรดิจนิ๋ ซี (รวมรถแบตเตอรี่) ใช้แรงงานในการสร้างถึง 4 แสนคน เวลาสร้างนานถึง 37 ปี ถูกสร้างใน
สมัยจักรพรรดิจนิ ๋ ซีผูเ้ ป็ นปฐมกษัตริยข์ องราชวงศ์ชิน สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ.
1974 เป็ นจํานวนกว่า 7,000 ตัวนับเป็ นสุสานใต้ดนิ ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก ถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกในปี คศ.
1979 โดยองค์การสหประชาชาติ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน ชมจัตุรสั หอระฆัง หอระฆังโบราณเป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ห
มิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาํ การบูรณะขึ้นมาใหม่สองครัง้ โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสู ง 33 เมตร
หน้ากว้าง 9 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชัน้ สร้างในสมัยพระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง นําท่านสู่ถนนคนเดินหุยหมินเจีย หรือ ถนนคนเดินมุสลิมมีประวัตินบั
พันปี แล ้วเป็ นศู นย์รวมอาหารจานเด็ด และเป็ นสถานที่ท่ไี ม่ควรพลาดหากไปเมืองนี้ ประกอบด้วยถนนหลาย

วันที่ส่ี
เช้า

เที่ยง
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คํา่

วันที่หา้
เช้า

เที่ยง

เย็น

สาย ซึง่ เป็ นชุมชนมุสลิมในเมืองซีอาน ที่เต็มไปด้วยกลิน่ อายของวัฒนธรรมอิสลาม อาหารจานเด็ดที่ซอี านมี
มากมายหลายอย่ า ง เช่ น หยางโร่ ว เพ่า หมัว ฉี ซ านเส้า จื่อ เมี่ย น หรื อ บะหมี่ฉี ซ าน โย่ เ จี ย หมัว หรื อ
แฮมเบอร์เกอร์หมูสบั ส่านซี
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารเมนู พเิ ศษ!!!เกี๊ยวนํ้ าซีอาน
หลังอาหารนําท่านชม โชว์ราชวงศ์ถงั แสง สี เสียง สุดตระการตา ที่ข้นึ ชื่อของเมืองซีอาน
 ที่พกั Wyndham Grand Xian South Hotel (5ดาว) ดีที่สุดหรือเทียบเท่ า
ซีอาน - กําแพงเมืองโบราณ - เจดียห์ า่ นป่ าใหญ่ - เจิ้งโจว(รถไฟความเร็วสูง)
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําชม กําแพงเมืองโบราณซีอาน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.
1374-1378) และได้รบั การอนุรกั ษ์ไว ้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออก
ถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สู ง 12 เมตร มีประตูเขา้ ออกทัง้ สี่ดา้ น
รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ นําท่านเดินทางสู่ วัดฉื อเอิน ซึ่งเป็ น
ที่ตงั้ ของ เจดียห์ า่ นป่ าใหญ่ วัดนี้เคยเป็ นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถงั เกาจงเพื่อตอบแทนคุณมารดา
หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มาเป็ นเจ้าอาวาสและแปลพระคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกที่ นํามาจาก
อินเดีย พระถังซัมจังได้
๋ เป็ นผูอ้ อกแบบและร่วมสร้างเจดียห์ ่านป่ า ขึ้นเพือ่ เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดีย ์
จะคลา้ ยแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สู ง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดียด์ ว้ ยดินทัง้ หมด แต่พอมาในสมัย
ราชวงศ์หมิง ได้รบั การบูรณะเป็ นอิฐทัง้ หมด
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทางเดินทางไปเมืองเจิ้งโจวด้วยรถไฟความเร็วสูงนําท่านช้อปปิ้ งที่ตลาดCBDอิสระเลือกซื้อสินค้ามากมาย
หลากหลาย
 รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
 ที่พกั Zhengzhou Kaifu International Hotel (5ดาว) ดีที่สุดหรือเทียบเท่ า

วันที่หก

สนามบินเจิ้งโจว - กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นําท่านสู่สนามบินเจิ้งโจวเพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เหินฟ้ าบินกลับสู่ กรุงเทพฯ สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 681
ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

21:20.....น
23:55.... .น
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วันที่เดินทาง

ผูใ้ หญ่

10-15 เมษายน 2562
11-16 เมษายน 2562
12-17 เมษายน 2562

42,900.42,900.42,900.-

รายการทัวร์น้ ี

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียงเสริม
จ่ายเพิ่ม
(เด็ก 2-11 ปี )
(เด็ก 2-11 ปี )
38,900.35,900.6,500.38,900.35,900.6,500.38,900.35,900.6,500.-

พักโรงแรมดีท่สี ดุ // ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ไม่รวมทิปไกด์ และ คนขับรถ วันละ 20 หยวน

“คุม้ ค่า รู จ้ ริง เราดีท่สี ุด สาหรับคุณ
เงือ่ นไข รายการและราคาทัวร์น้ ีเป็ นเพียงขอ้ เสนอที่จะต้องได้รบั การยืนยัน จากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากที่บริษทั ฯ
ได้รบั การสํารอง ที่นงั ่ จากสายการบินและโรงแรมที่พกั เป็ นที่ เรียบร้อยแลว้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับเปลี่ยนราคาตัว๋
เครื่องบิน หากราคาตัวเครื
๋ ่ องบินมีการปรับสู งขึ้นจากราคาปัจจุบนั และในกรณี ท่ไี ม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ท่ีระบุใน
รายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน ทางบริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้น รายการและราคาทัวร์ข ้างต้นนี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไปกลับเทีย่ วบินตามรายการ
 ค่าอาหาร-โรงแรมตามทีร่ ายการกําหนด
 ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเทีย่ วทีร่ ะบุตามรายการ
 ค่าเขา้ ชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการ
 นํา้ ดืม่ วันละ1 ขวด/ท่าน
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม








ค่าระวางกระเป๋ านํา้ หนักเกิน 20 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษ
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเขา้ -แจ้งออกของคนต่างด้าว
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบกํากับภาษี)
ทิปไกด์ทอ้ งถิ่น วันละ 10 หยวน/วัน/คน
ทิปไกด์คนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/คน
ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน

เงือ่ นไขการจองวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี
การโอนเงินเข้า บัญชี
เงื่อนไขยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน

คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริง
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัวร์ในทุกกรณี
คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมดในทุกกรณี

เอกสารการขอวีซ่าจีน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2558)
**เอกสารที่ใช้ย่นื วีซ่าจีนค่ะ สําหรับผูใ้ หญ่อายุ 18 ปี ขึ้นไป เกิดที่ไทย**
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2 ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว
ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนี บติดกับ
พาสปอร์ต
(ประกาศจากสถานทูติจนี ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมค่ะ
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาบัตรประชาชน
สําหรับเด็กอายุตํากว่า 18 ปี ใช้เอกสารดังนี้ ค่ะ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านัน้ !! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว
ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข ้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ -นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*
สําเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจนี ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
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 สําเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 กรณีช่อื ไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลีย่ นชื่อด้วยค่ะ
กรณี เด็กอายุตํา่ กว่า 18 ปี เดินทางกับญาติ
 พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6เดือน
 รูปถ่ายขนาด 33 มม. x 48 มม. 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านัน้ !! ต้องเปิ ดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาว
ถ่ายรูป **ไม่เอารูปข ้าราชการค่ะ ห้ามเขียนชื่อ -นามสกุลด้านหลังรูป ห้ามแม็ครูปหรือใช้คลิปหนีบกระดาษติดกับ*
สําเนาใบเกิด (ประกาศจากสถานทูติจนี ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 สําเนาใบสูติบตั ร
 สําเนาทะเบียนสมรสของ บิดา มารดา
 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา
 กรณีช่อื ไม่ตรงกับใบเกิด ขอใบเปลีย่ นชื่อด้วย
 สาวประเภทสองแต่งกายเป็ นสตรี ต้องใช้หนังสือรับรองการทํางาน+สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านัน้
(กฎใหม่ * 22 ธ.ค. 57 สาวประเภทสอง (แบบชัดเจน ในรู ปถ่าย) หรือ ผู ช้ ายจริง (แบบคลุมเครือ ไว้ผมยาว
หน้าตาสะสวย) จะต้องไปดําเนินการทําวีซา่ จีนเองในทุกขัน้ ตอน
 พระภิกษุ ต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตัวจริง (อาจมีการยกเลิกชัว่ คราว แล ้วแต่สถานการณ์)
ข้อมูลสําคัญ * กรุณากรอกข้อมูลจริงในเอกสารที่ทางบริษทั จัดให้
 นักเรียน นักศึกษา........แจ้งชื่อสถานที่ศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
 ผูท้ ่ที าํ งาน.......แจ้งชื่อสถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ท่ที าํ งาน หมายเลขโทรศัพท์
 ที่อยู่ปจั จุบนั ของผูเ้ ดินทาง และหมายเลขโทรศัพท์ท่บี ้านที่ติดต่อได้
 ผูท้ ่แี ต่งงานแล ้ว ต้องให้รายละเอียดของสามี หรือ ภรรยา หรือบุตรธิดา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 ผูท้ ่เี ป็ นโสด ต้องแจ้งชื่อบิดาหรือมารดา หรือ พีน่ อ้ ง หรือญาติ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
 ผูเ้ ดินทาง ต้องแจ้งชื่อญาติท่ตี ิดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้จริง

โปรดรับทราบว่า
ผูถ้ อื เอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซา่ ด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตวั
ผูถ้ อื เอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทําวีซา่ ไว ้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
กรณี หนังสือเดินทางชาวต่ างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ที าํ งานในประเทศไทยและมี
ใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบนั
กรณี หนังสือเดินทางชาวต่างชาติท่ไี ม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเขา้ ประเทศจีนด้วย
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ตนเอง
ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษทั ฯ จะใช้สาํ หรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา่ เล่มที่มปี ญั หา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทั ทัวร์ อย่างน้อย
5-7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
โปรดทําความเข ้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิม่ เติม หรืออาจเปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็ นเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางครัง้ ทางบริษทั ฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชัน้ ชิด
ท่านที่ถอื หนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
ท่านที่ถอื บัตร APEX ต้องทําวีซา่ จีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บตั ร APEX แทนวีซา่ จีนได้
ท่านที่ถอื บัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข ้าประเทศจีนเพือ่ การท่องเที่ยว โดยไม่
มีวซี า่ เพราะว่าบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข ้าออกประเทศของผูถ้ อื เอกสารนัน้ ๆ

กรุณาส่งเอกสารยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง อย่างน้อย 7 วันทําการ
อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน จ่ายค่าธรรมเนียมเพิม่ ท่านละ 1200.อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซา่ ด่วน 1 วัน สําหรับบริษทั ทัวร์แลว้ / ถ้าท่านมีความประสงค์จะ
ยื่น วีซา่ ด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจําเป็ นด้วยตนเอง แต่
ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมตั ิข้นึ อยู่กบั สถานทูต

ท่านที่ถอื บัตร APEX
ท่านที่ถอื บัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเขา้ -ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มวี ซี ่า กับ
องค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กบั ท่าน เพราะว่าบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเขา้ ออกประเทศของผูถ้ อื เอกสาร
นี้ท่านที่ถอื บัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า
1. สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
2. ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข ้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
3. หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์
4. หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พกั อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตัวเครื
๋ ่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทําเรื่ อง
การออกบัตรใหม่ หรือขอทําวีซา่ ใหม่ดว้ ยตนเอง
5. ทางบริษทั ฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไม่รบั ฝาก
ไม่ถอื แทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนัน้ หากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสู ญหายทาง
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล( MISS./MRS./MR.)NAME........................................................SURNAME..................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส.............................................................................................................
ที่อยู่ปจั จุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน)
....................................................................................................................................................................................................
......................................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์บา้ น...........................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา(กรณี เกษียนแล้วให้ลงชื่อและที่อยู่ท่ที ํางานเก่าแทน)
...........................................................................................................................................................................................
ตําแหน่งงาน..........................................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา
....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................... รหัสไปรษณีย ์ ..............................โทร ..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถ่ี กู ต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข ้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่ ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมือ่ วันที่.........................เดือน......................ปี ....................... ถึง วันที่...................เดือน......................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ.......................................................
เมือ่ วันที่.........................เดือน....................ปี ........................ ถึง วันที่....................เดือน......................ปี ............................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR. NAME...........................................................RELATION.......................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...........................................................RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง
ทัง้ นี้เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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