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**  เมอืงเหมยโจว  ....เมอืงประวตัศิาสตร ์และถอืเป็นเมอืงทอ่งเทยีวทสีําคญัของจนี จงึไดร้บั                
         การขนานนามมากมายหลายชอื เชน่ เมอืงแหง่ชาวจนีฮากกา  

                                     เมอืงแหง่วฒันธรรม เมอืงแหง่เพลงพนืบา้น และเมอืงแหง่ชาวจนีโพน้ทะเล  

**  หมูบ่า้นฮากกา   ...บา้นดนิของชาวจนีแคระมคีวามเป็นเอก ลกัษณ์ อนัโดดเดน่ มปีระวตั ิ
         ความเป็นมาอนัยาวนาน ไดข้นึทะเบยีนเป็นมรดกโลกอนัดบัท ี36 ของจนี 
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กาํหนดการเดนิทาง  เดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน  2562 
 

วนัแรก        สนามบนิดอนเมือง– ซัวเถา - เหมยโจว 

07.00 น.  คณะพร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 3 เคาน์เตอร์ 1-2  สายการบิน แอร์เอเชีย  

พบเจ้าหน้าทบีริษัทคอยให้การต้อนรับ 

09.00 น.  เดินทางสู่ซัวเถา โดยเทยีวบินท ีFD850 (มีบริการอาหารบนเครือง) 

13.10 น.        เดินทาง เมืองซัวเถา เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุง้ ถิน  กาํเนิดชาวแตจิ้วทีมีอาศยัอยูท่วัโลก ซวั

เถา เป็นหนึงในจงัหวดัของจีนทีตงัอยูใ่นมณฑลกวางตุง้ มีพนืที 234 ตารางกิโลเมตร จงัหวดัซวัเถา ตงัอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง้ ซวัเถาเป็นหนึงในถินฐานของจีนแตจิ้ว ทีพูดภาษาแตจิ้ว ซึงเป็น

ภาษาทีแยกยอ่ยมาจากภาษาหมินใต ้(ฮกเกียนใต)้ เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ ต่อมา

ถูกยกระดบัฐานะขึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจีน ซวัเถาเป็นบา้นเกิดของชาวจีนโพน้ทะเลทีอพยพไปตงัถินฐานยงั ประเทศต่าง ๆ กวา่ 30 ประเทศ

ทวัโลก ปัจจุบนัลูกหลานชาวจีนโพน้ทะเลเป็นกาํลงัสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจของเมืองซวัเถา

พฒันา  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว เป็นเมืองประวติัศาสตร์ และ

ถือเป็นเมืองท่องเทียวทีสาํคญัของจีน จึงไดรั้บการขนานนามมากมายหลายชือ เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา 

เมืองแห่งวฒันธรรม เมืองแห่งเพลงพืนบา้น และเมืองแห่งชาวจีนโพน้ทะเล เป็นตน้... 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทเีหมยโจว)   MEIZHOU JINDEBAO HOTEL   หรือเทยีบเท่า  

วนัทสีอง         เหมยโจว-หย่งตงิ-บ้านดินฮักกา-หูเหวินฮู่บ้านโบราณ - เหมยโจว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพัก หลงัอาหาร....  

 นาํท่านเดินทางสู่เมืองหย่งติง มณฑลฮกเกียน ระหวา่งทางให้ท่านไดส้ัมผสับรรยากาศวิวสองขา้งทาง  

เทยีง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร....นาํท่านเดินทางสู่มรดกโลกบ้านดินฮากกา (ชาวจีนแคระ) 

ซึงมีความเป็นเอกลกัษณ์ อนัโดดเด่น และมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน โดยบา้นจะมีการแบ่งเป็น 2 

ลกัษณะ คือ แบบทรงกลม มี 360 หลงัคา และทรงเหลียม มี 4,000 หลงัคา ซึงเป็นสถาปัตยกรรมทีสะทอ้นถึง

ภูมิปัญญาของชาวจีนแคระเป็นอยา่งดี เพราะบา้นทีสร้างมานีสามารถทีจะป้องกนัแผน่ดินไหว อคัคีภยั และ

สามารถปรับเปลียนอุณหภูมิตามสภาพแวดลอ้มได ้ รวมถึงสะทอ้นให้

เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวของชาวจีนแคระจนถึงปัจจุบนั จากนนั

นาํท่านเดินทางกลบัเมืองเหมยโจว พาท่านชมบ้านโบราณหูเหวินฟู 

หมู่บา้น จุงชวน หมู่บา้นนีมีผูมี้ชือเสียง 2 คน คือ สองพนีอ้งยาหมอง

ตราเสือหูเหวินฟู และนอ้งชายหูเหวนิเป้า ลูกสาวหู่เหวนิฟู ใชเ้งิน 500 

กวา่ลา้นหยวน สร้างบา้นพิพิธภณัฑ ์และเจดียฟู์เป้า โดยมีท่านนายกหลี

เผงิ เขียนป้าย ฝู่ หวุน่ฟูกีเนียม กวา่น ให้ไวเ้ป็นทีระลึก ใกลก้นักบัเสา

หินเป็นศาลบูชาบรรพบุรุษของหมู่บา้นฝู่ นี และทางทีมาจะมีบนัไดหิน

เกา้ขนัครึง ถา้ลูกหลานเซียงฝู่  ทีไปอยูที่อืนจะตอ้งรู้จาํนวนขนัตรงนี ถา้

ถูกถามแลว้ตอบไม่ถูกก็แสดงวา่ไม่ใช่คนหมู่บา้นจุงชวนนีแน่ 
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คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร 

     นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่า 

วนัทสีาม ซัวเถา - แต้จิว - วดัไคหยวน - ซัวเถา - ช้อปปิงถนนคนเดิน   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทพีัก หลงัอาหาร.... นาํท่านเดินทางสู่  เมืองแต้จิว เป็นเมืองโบราณ เป็นตน้กาํเนิดของ 

“วฒันธรรมจีนโพน้ทะเล” แห่งสาํคญัอีกแห่ง ทีตอ้นรับการกลบับา้นของชาวจีนทวัโลกดว้ยตึกรามบา้นช่อง

แบบโบราณทีบางแห่งมีประวติันบัพนัปีอยา่งไม่เปลียนแปลง  จากนนันาํท่านชม  สะพานเซียงจือ หรือ

สะพานวัวคู่   เป็นสะพานโบราณขา้มแม่นาํหานเจียง มีชืออีกชือหนึงวา่ สะพานกวา่งจี ตงัอยูท่างดา้น

ตะวนัออกของตวัเมืองแตจิ้ว เริมสร้างในสมยัราชวงศซ่์ง โดยใชเ้วลาสร้างยาวนานถึง 57 ปี มีความยาว 515 

เมตร ช่วงกลางสะพานซึงเป้นช่วงทีกวา้งทีสุด มีความกวา้งประมาณ 100 เมตร เป็นสะพานแห่งแรกของเมือง

จีนทีเปิด-ปิดได ้  

เทยีง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร...นาํท่านสู่ วดัไคหยวน ตงัอยูใ่จกลางเมืองแตจิ้ว เป็นวดั

พุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึนในสมยัจกัรพรรดิองคท์ี 7 แห่งราชวงศถ์งั ซึงมีนามรัชสมยัวา่ “คายหยวน” 

ตรงกบัปี ค.ศ. 738 ภายในวดัยงัมีวตัถุโบราณมากมายทีสร้างขึนต่างยคุต่างสมยักนั 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร  (อาหารแต้จิว 18 อย่าง) หลงัอาหาร.... 

 นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่า 

 ท่านสามารถเดินช้อปปิง...ถนนคนเดินเมืองซัวเถา มีสินค้า เสือผ้า รองเท้า กระเป๋า ราคาถูก ให้ท่านได้เลือกซือ 

วนัทสีี ไฮตังม่า (ศาลเจ้าแม่ทบัทิม) - ไต่ฮงกง (ปอเต็กตงึ) - เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพัก หลงัอาหาร....นาํท่านเดินทางสู่ เกาะมาสือ ตงัอยูบ่ริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นที

ประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม นาํท่านสักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทิม ซึงเป็นเทวนารีทาํใหค้ลืนลม

สงบ และชาวจีนเชือกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วิตราบรืนก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิบแห่งนี ซึงเป็นสิงศกัดิ

สิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจิ้วทีอาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวติอยูก่บัทะเล....จากนนันาํท่านสู่ ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึง) 

นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นทีนบัถือของชาวจีนในเรืองความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบน่ัสุสานแห่งนีไดรั้บการ

บูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงามสถานทีท่องเทียวแห่งนีเกิดจาก

หลวงพอ่ตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็นคนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดที

อาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจิ้นสือเป็นขา้ราชการชนัผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครองและขา้ราชการไม่ดี 

จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผงิหลีมณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดัสร้างโรงเรียนสร้างสะพานและ

ช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ทีเหอ ผงิหลี และสร้างศาล

เจา้ไวเ้พือเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูนี้ 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร.... 

 จากนนันาํท่านสู่ เฮียงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ)  ตงัอยูที่อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซม

มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าทีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮียงบู๋ซวัได้

ผสมผสานกบัศาสนาพุทธใหเ้ป็นหนึงเดียวกนั ใหท้่านไดน้มสัการเจา้พ่อเสือ ซึงถือเป็นองคจ์ริงทีทางไทยได้

จาํลองมาสู่ศาลเจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจิ้วถือวา่ในชีวติหนึงสาํหรับนกัธุรกิจจีนแลว้จะตอ้งมา

นมสัการสักครังหนึง ซึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการทีเฮียงบู๋ซวันีแลว้ กลบัมาก็จะทาํการคา้ขึนประสบแต่

ความสาํเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูที้มาบนบานและแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุก
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สารทิศ ภายในวดัมีทงัเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซึงเป็นเทวรูปทีรักษาดูแลเรืองนาํ ประดิษฐานปิดทองอยูใ่น

ศาลเจา้พร้อมกนันนัก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหารหนา้ เป็นสถานทีสักการะบูชาของคนซวัเถา

อยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานทีทีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก 

คาํ บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร....หลงัอาหาร.... 

     นําท่านเข้าสู่ทพีัก (พักทซัีวเถา)   HAPPY  HOTEL 4*  หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้า         ซัวเถา - เท้งไฮ้ – สุสานพระเจ้าตาก - กรุงเทพ ฯ  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทพีัก หลงัอาหาร... 

 เดินทางสู่เมืองเท่งไฮ้ พาท่านสักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทีตงัของสุสานนีมีแม่นาํและคลอง

ลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเขือนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ไดท้าํแบบฮวงซุย้ มีป้าย

หินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตาก

สินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึนในปีที 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 

1985 มีประวตัิเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสินสวรรคตได ้ 2 ปี ขา้ราชบริพารเชือสายจีนไดน้าํฉลอง

พระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึงเป็นชุดไทย อีกชุดหนึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้ พระญาติทีหมู่บา้น

หวัฝู่ นี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิงของเหล่านีไวส้ักการะ 

 สมควรแก่เลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน  

13.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทยีวบิน FD851 (มีบริการอาหารบนเครือง) 

15.50 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ... 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

อตัราค่าบริการ   *** ราคาพเิศษไม่แจกกระเป๋า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็ตาํกว่า 18 ปี  พกัเดยีว 

20-24 // 23-27 ก.พ. // 27 ก.พ.-03 มี.ค.62 

02-06 // 03-07 // 06-10 // 07-11 // 08-12 // 09-13 มี.ค.62  

13-17 // 14-18 // 15-19 // 16-20 // 20-24 มี.ค.62 

21-25 // 22-26 // 23-27 // 24-28 มี.ค.62 

27-31 ม.ีค. // 30 มี.ค.-03 เม.ย.62 

03-07 // 04-08 // 05-09 // 06-10 // 19-23 // 20-24 เม.ย.62 

19,499.- 5,000.- 

12-16 เม.ย.62 // 13-17 เม.ย.62 26,900.- 6,900.- 

14-18 เม.ย.62 24,900.- 6,900.- 
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@ @ อตัรานีรวม @ @ 

- ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั     

- ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีต่างๆ ทีระบุอยูใ่นรายการ  

- ค่าอาหาร-เครืองดืม          

- ค่าทีพกั    

- ค่านาํหนกัสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน    

- ค่านาํมนัและประกนัวนิาศภยัสายการบิน YQ, CNTAX   

- ค่าวซ่ีาเดียว 1,500 บาท (ยนืทีสถานทูตจีน ประเทศไทย) 

 

@ @ อตัรานีไม่รวม @ @ 

- ค่าอาหาร-เครืองดืม และค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่น  ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์  

- ค่าภาษีเงินไดห้กัคืน ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพมิ 7% คิดจากยอดค่าบริการ   

- ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มี)  

- ค่าทิปไกด ์หวัหนา้ทวัร์ และคนขบัรถ 150 หยวน ตลอดการเดินทาง 
 

@ @ เงือนไขการให้บริการ @ @ 

มัดจาํท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัการแจ้งจอง // ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดนิทาง 20 วนั  

* เนืองจากราคานีเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครืองบินตอ้งเดินทางตามวนัที ทีระบุบนหนา้ตวัเท่านนั จึงไม่สามารถยกเลิกได ้

หรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆ ทงัสิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการ

คืนเงิน ทงัหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

* เมือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 

* กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศทีระบุในรายการ

เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทงัสิน 
 

@ @ การยกเลกิ @ @ 

1.  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนั  เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั  เก็บค่าเสียหายเตม็จาํนวน 
 

เงือนไขในการให้บริการ เพมิเติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตวัเครืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จา่ยใดๆ 

ทงัสิน ถา้ยงัไม่มีการยนืวซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จา่ยอืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตวัเครืองบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านนั 

 ผู้จองยกเลกิการเดินทาง โดยตัวเครืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผู้ยกเลกิต้อง

รับผดิชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลยีนชือตัว / ตัว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํามันเชือเพลงิ หรือ ตามหลกัเกณฑ์ทสีาย

การบินกาํหนด และบริษัทฯ จะหกัค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทไีด้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นต้น 



PB-FD05D / ซวัเถา มรดกโลกบา้นดิน หยง่ติง 5 วนั 4 คืน        6 
 

@ @ หมายเหตุ @ @ 

รายการอาจมีการเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมือ ไม่เทียวบางรายการ ไม่สามารถขอ

หกัค่าบริการคืนได ้/ บริษทัขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษทัขอสงวนสิทธิที

จะมีการเปลียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีทีมีการขึนลงของเงินตราตา่งประเทศ  

ตงัแต่วนัที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา ประชาชนในประเทศบงักลาเทศ เนปาล ไนจีเรีย ปากีสถาน ศรีลงักาและ

เวียดนามทีถือหนงัสือเดินทางธรรมดาและหนงัสือเดินทางราชการ ตอ้งยนืขอวีซ่าก่อนเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

โดยไม่สามารถขอวซ่ีา ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง บุคคลทงั 6 ประเทศดงักล่าวทีประสงค์จะเดินทางเขา้เขตปกครองพิเศษมาเก๊า 

ตอ้งยืนขอวีซ่าต่อสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน กรมการกงสุลทีประจาํในต่างประเทศหรือสํานกังานเจา้หน้าทีกระทรวง

การต่าง ประเทศทีประจาํ ณ ฮ่องกง ค่าใชจ่้ายยนืวซ่ีา 1,200 บาท 

@@ เอกสารสําหรับยืนวซ่ีาจีน 4 วันทําการ ยืนทสีถานฑูตจีนทเีมืองไทย @@ 

1. หนงัสือเดินทางตวัจริง ทีมีอายใุชง้านเกิน 6 เดือนก่อนวนัเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 ใบ ตามขอ้กาํหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสีพืนหลงัสีขาว,  เปิดหนา้ผาก , 

 เปิดใบหู , ไม่สวมใส่เครืองประดบั, ไม่ใส่เสือสีขาวถ่ายรูป , ไม่สวมแว่นตา)  

3. กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลตามจริง (สาํคญัมาก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****โปรแกรมการเดินทางสามารถสลบัปรับเปลยีนได้***ทงันียดึถือผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นสิงสําคญัทีสุด 
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บริษทัฯ มีประกนัอุบตัิเหตุทุกทนัีง ๆ ละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 

กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
(ขอ้มลูนจีะนําไปกรอกในแบบฟอรม์วซีา่จนีตัวจรงิ) 

   

1. ชือ-นามสกุล (ตามหนงัสือเดินทาง ภาษาองักฤษ)______________________________________________________ 

2. เพศ   □ หญิง      □  ชาย      หนงัสือเดินทางเลขที ____________ วนัทีออก_________  วนัหมดอาย_ุ____________ 

3. สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หม้าย     □ หย่าร้าง 

4. สัญชาติ_______________________________________________________________________________________ 

5. วนั/เดือน/ปีเกิด_________________________________________________________________________________ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน _________________________________________________________________________ 

7. ทีอยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________________________ 

8. เบอร์โทรศพัทบ์า้น__________________ เบอร์มือถือ___________________ E-MAIL ________________________ 

9. อาชีพ_________________________________________________________________________________________ 

10. ชือสถานทีทาํงาน_______________________________________________________________________________ 

11. ทีอยูส่ถานทีทาํงาน ______________________________________________________________________________ 

12. เบอร์โทรศพัทส์ถานทีทาํงาน______________________________________________________________________ 

13. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษากรุณาระบุชือสถาบนั____________________________________________________ 

14. ทีอยูส่ถาบนัพร้อมเบอร์โทรศพัท_์__________________________________________________________________ 

15. สมาชิกในครอบครัว 

15.1  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์_______________ 

15.2  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์_______________ 

15.3  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์_______________ 

16.  ชือบุคคลทีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน____________________________________________ 

       ความสัมพนัธ์_____________________________ เบอร์ติดต่อ___________________ 

17.   ท่านเคยเขา้ประเทศจีนหรือไม่______________________________________________________________ 

18.  ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุชือประเทศ และระบุวนัทีเดินทางเขา้ /ออกดว้ย 

 18.1  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 18.2  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

19.  จองรายการ____________________________________________ ระหวา่งวนัที______________________ 

20.  กรณีเด็กอายแุรกเกิด ถึง 18 ปี ตอ้งใชใ้บสูติบตัรตวัสาํเนา (ใบเกิด), (ถา้บิดา หรือ มารดา ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกนัตอ้งใช้

สาํเนาบตัรหนงัสือเดินทาง และใบยินยอมให้เด็กเดินทาง จากเขตหรืออาํเภอ(ตวัจริง)  

20.1 ในกรณีมีการเปลียนชือ สกุล ตอ้งแนบใบเปลียนชือมาดว้ย 
 


