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บนิตรง !! เชยีงใหม ่       

เทีย่วครบสตูร !! ซอีาน ล ัว่หยาง (น ัง่รถไฟความเร็วสงู)  
5 วนั 4 คนื 
โดย สายการบนิ SICHUAN AIRLINES (3U) 

 
 

CHINA 

ไฮไลทท์วัร ์….เชยีงใหม ไฮไลน ์ซอีาน ล ัว่หยาง 

 ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดนิเผาจิน๋ซ ี
 สมัผสัรถไฟความเร็วสงูไป – กลบัซอีาน,ล ัว่หยาง 
 ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกงัฟวูดัเสา้หลนิ 

 ตืน่ตาตืน่ใจกบัโชวร์าชวงศถ์งั โชวท์ ีร่วมรวมเร ือ่งราววถิชีวีติในอดตี 
 เมนพูเิศษ. เก ีย๊วซอีาน อาหารขึน้ชือ่เมอืงซอีาน 
 พกั รร. ระดบั  4 ดาว และ  5 ดาว 
 รวมคา่วซีา่เดยีวแลว้ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ซอีาน เขา้โรงแรมทีพ่ัก                    ✈ 
TAOYUAN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4* 

2 
ซอีาน(น่ังรถไฟความเร็วสงู)–ลั่วหยาง–วัดถ ้าหลงเห

มนิ (รวมรถกอลฟ์) 
🍽 🍽 🍽 

ZHENGZHOU CHEERED 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

3 

ลั่วหยาง –ศาลเจา้กวนอ-ูวัดเสา้หลนิ(รวมรถไฟฟ้า)–

ชมแสดงกงัฟ–ูป่าเจดยี-์ศนูยผ์ลติภณัฑเ์ยือ่ไผ ่

 

🍽 🍽 🍽 
YAXIANG JINLING HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 

ลั่วหยาง(รถไฟความเร็วสงู) -ซอีาน– ผา่นชมก าแพง

เมอืงซอีาน(ผา่นชม)-ผลติภณัฑก์ระเบือ้งสามส–ี 

เจดยีห์า่นป่าเล็ก – พพิธิภณัฑซ์อีาน-ศนูยผ์า้ไหม-

พระราชวงศต์า้หมงิกง –โชวร์าชวงศถ์ัง 

🍽 🍽 🍽 
TAOYUAN HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ 4* 

5 

ซอีาน-โรงงานตุ๊กตาจิน๋ซ–ี สสุานทหารมา้จิน๋ซ ี+ 

รถรางไฟฟ้า – เจดยีห์า่นป่าใหญ่ – จัตรัุสหอกลอง 

หอระฆงั – เชยีงใหม ่

🍽 🍽 ✈  

 
หมายเหต ุ:   

**ราคาทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,000.- บาท ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่ ทปิคนขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัรค์นละ240หยวน*** 

 
  

เครือ่งฺโบอิง้ A320 
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 

 

                

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
เชยีงใหม ่– ซอีาน 
19.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิเชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสานระหว่างประเทศ สายการบนิ SICHUAN AIRLINES  ( 3U )โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

21.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยเทีย่วบนิ 3U8292 
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01.00 น. เดินทางถึง ถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีแม่น ้ าเว่ยไหลผ่าน มี

ประวัตศิาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ 

รวมทัง้ส ิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญ

ของจนี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

ทีพ่กั TAOYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

ซอีาน (น ัง่รถไฟความเร็วสงู) – ล ัว่หยาง-วดัถ า้หลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านสู ่สถานรีถไฟ เพือ่โดยสาร รถไฟความเร็วสูง  มุ่งหนา้สู ่เมอืงล ัว่หยาง อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 

10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิ ี“บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลัว่หยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีน

สมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสนิตู” มคีวามหมายว่า “เทพนคร”  (กระเป๋า

เดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว) 

จากนัน้ น าทานเดนิทางสูเ่มอืงซนิมิ ่ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านชม ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ า้ประตูมงักร (รวมรถราง) หมู่ถ ้าพันพระทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง 

เป็นพุทธสถานเก่าแก่ทีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึ่งของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ และสรา้ง

เพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ 

พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สงูใน

สมัยนัน้ๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพือ่บรูณะถ ้าหนิหลงเหมิ

นแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมิ

นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซียนซือ่ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ 

แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลกั 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร.. 

ทีพ่กั ZHENGZHOU CHEERED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ล ัว่หยาง – ศาลเจา้กวนอ ู– เต ิง้ฟง – วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) ชมการแสดง

กงัฟ ู– ป่าเจดยี-์ผลติภณัฑเ์ยือ่ไผ ่
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 

 

ทา่นชม ศาลเจา้กวนอู สสุานขนุพลกวนอ ูตัง้อยู่ทางใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมรีูปปั้นกวนอู

แม่ทัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรักภักด ีคณุธรรมและ

ความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอซูึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ดพธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง  (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.5 ชั่วโมง) ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายทุธชาวจนี) น า

ทา่นชม วดัเสา้หลนิ (รวมรถเล็ก) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์

เซีย่ ซึง่ก่อตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็น

ผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี 

พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มา

อารามแห่งนีก้ลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตัวทีรู่จ้ักกันดใีนนาม “กงัฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ 

อนัไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์น า

ท่านชม ป่าเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ทีม่ีหมู่เจดยี์กว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานที่บรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ 

จากนั้น ชมการแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรียนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรียนฝึกกังฟูใน

บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นแวะศูนยผ์ลติภณัฑเ์ยือ่ไผ่ ทีม่ชี ือ่เสยีงของทอ้งถิน่ เป็นซือ้สนิคา้ทีท่ ามาจาก

เยือ่ไผ่ เป็นสนิคา้โอท็อป มหีลายรูปแบบอาท ิยาสฟัีน ผา้เช็ดตัว เสือ้ผา้ ถุงเทา้ ของใชแ้ละของตกแตง่ในบา้นต่างๆ เป็น

ตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ YAXIANG JINLING HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ล ัว่หยาง(รถไฟความเร็วสูง) -ซีอาน– ผ่านชมก าแพงเมอืงซีอาน

(ผา่นชม)-ผลติภณัฑก์ระเบือ้งสามส–ี เจดยีห์า่นป่าเล็ก – พพิธิภณัฑ์

ซอีาน-ศนูยผ์า้ไหม-พระราชวงศต์า้หมงิกง –โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟ  เพือ่น ัง่รถไฟความเร็วสงู กลับสู ่เมอืงซอีาน น าทา่นผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณ ทีส่รา้ง

ขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีก าแพงจากทศิเหนอืถงึ

ทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวนัออกถงึทศิตะวนัตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มี

ประตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู จากนัน้น าทา่นแวะชม ผลติภัณฑก์ระเบือ้งสามส ีใหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซือ้ 

สนิคา้พืน้บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นหัตถกรรมโบราณของจนียคุราชวงคถ์ัง จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

เจดยีห์า่นป่าเล็ก สรา้งขึน้ในศตวรรษทีท่ี ่8 มคีวามสงู 46 เมตร พังทลายลงหลงัจากสรา้งไดป้ระมาณ 800 ปีใหห้ลงั 

เนือ่งจากเกดิแผน่ดนิไหวรุนแรง หลงัจากนัน้จงึมกีารบรูณะสรา้งขึน้ใหม ่ในปลายทศวรรษ 1970 และในตน้ทศวรรษที ่

1990 อยูห่า่งจากตวัเมอืงซอีานไปทางตอนใตร้าว 2 กโิลเมตร โดดเดน่ดว้ยเจดยีส์งู 13 ชัน้ เดมิม ี15 ชัน้ แตย่อดเจดยีห์ัก

พังจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่และยังคงร่องรอยนัน้ไวอ้ยู ่ภายในบรเิวณม ีXian Museum  เป็น พพิธิภณัฑซ์อีาน ทีร่วบรวม

โบราณวตัถุทีข่ดุคน้พบจากสสุานโบราณและของเกา่จากพืน้ทีต่า่งๆ รอบฉางอานนับแสนชิน้  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิคา้พืน้เมอืงของจนี ผา้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี น าทา่นชมสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม่ ทีค่งคณุคา่

ทางประวตัศิาสตร ์พระราชวงัตา้หมงิกง (รวมรถไฟฟ้า) คอืการขดุพบทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศถ์ัง ตา้หมิ

งกง ถกูสรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลีซ่ือ่หมงิ ฮอ่งเตเ้รอืงอ านาจแหง่ราชวงศถ์ังในยคุทีน่คร

ฉางอาน (ซอีาน) รุ่งเรอืงสดุๆ เป็นศนูยก์ลางอารยะธรรมและศนูยก์ลางการคา้ขายระหวา่งประเทศ เชือ่กนัวา่ 17 จาก 21 

ฮอ่งเต ้ในสมัยราชวงศถ์ังไดใ้ชพ้ระราชวงัตา้หมงิกงเป็นทีป่ระทบัตอ่เนือ่งมานานนับ 200 ปี กาลเวลาทีผั่นเปลีย่นหลากยคุ

หลายสมัยนับพันปี ท าใหไ้มม่ใีครรูว้า่ “ตา้หมงิกง” เดมิเคยมทีีต่ัง้อยูต่รงไหน จนมกีารขดุพบแนวทีต่ัง้ก าแพงวงัรัศม ี3.2 

กโิลเมตรใจกลางนครซอีาน จงึทราบวา่ “ตา้หมงิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญ่กวา่พระราชวงัแวรซ์ายย ์3 เทา่ มขีนาดใหญ่

กวา่พระราชวงัตอ้งหา้มกูก้งในนครปักกิง่ 4.5 เทา่  และมขีนาดใหญก่วา่พระราชวงัเครมลนิถงึ 12 เทา่ นีค่อืความยิง่ใหญ่

ของพระราชวงัโบราณในสมัยกวา่พันปีของราชวงศถ์ัง น าทา่นเขา้ชมในสว่นพพิธิภัณฑ ์ยอ้นรอยประวตัศิาสตร ์ชมความ

รุ่งเรอืงดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                   น าทา่นชม  โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศ ์ถังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ    

                   ความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอยา่งสงูสดุ 

  

พกัที ่ TAOYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ซีอาน-โรงงานตุ๊กตาจิน๋ซ–ี สุสานทหารมา้จิน๋ซี + รถรางไฟฟ้า – 

เจดยีห์า่นป่าใหญ ่– จตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – เชยีงใหม ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นชม โรงงานปัน้ตุก๊ตาจิน๋ซ ีจากนัน้น าชมสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์ร
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ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987 คอื กองทพัทหารดนิเผาของกษัตรยิจ์ิน๋ซ ี(รวมรถไฟฟ้า) น า

ชมหุน่ปัน้นกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกบัจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุน่แหง่นีช้าวนา

จนีไดข้ดุคน้พบในปีค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตัวหุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกนัทกุ

ตวั มบีนัทกึวา่สสุานแหง่นีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คน ใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวตัฯิบนจอยักษ์ 360 

องศา ผา่นชมบรเิวณทีค่าดวา่เป็นสสุานของจักรพรรดจิิน๋ซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม แผน่ดนิจนีให ้

เป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ น าเดนิทางสู ่เจดยีห์า่นป่าใหญ ่วดันี้เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งขึน้โดยฮอ่งเตถ้ังเกาจงเพือ่ตอบ

แทนคณุมารดาหลงัจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจ๋ังมาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระคมัภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจาก

อนิเดยี พระถังซมัจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์า่นป่า ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบ

อนิเดยี ม ี7 ชัน้  

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย จากนัน้เทีย่วชม จตัุรสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาใน

สมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 

3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและ

กวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างกอ่เป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ 

สรา้งขึน้ในปีที ่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์

มงิ ทางเดนิผา่นประตปูดูว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น 

จตัุรสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร 

ฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอฐิด า มีประตูทัง้ 4 ทศิ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลังคา

สีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม 

  

 

 

 

 

 

 

 

18.05 น. 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES  ( 3U ) เทีย่วบนิที ่3U8291 

22.00 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ.. 
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

บนิตรง !!  เชยีงใหม ่ไฮไลท ์ซอีาน สสุานทหารจิน๋ซ ี5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES  ( 3U ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่13 – 17 มนีาคม 2561 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,999.- 
วนัที ่20 – 24 มนีาคม 2561 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,999.- 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย”  

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้พาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์ทปิคนขบัรถ และทปิหวัหนา้ทวัร ์คนละ240หยวน*** 

**ราคาทวัรร์วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี 1,000.- บาท** 

ขอ้ควรทราบ :  รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปัน้จิน๋ซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้รา้น กรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
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 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.     การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีพาสปอรต์ไทย 4 วนัท าการ (ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ 
กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีูมลิ าเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนอื***คอื 1. เชยีงใหม ่2. เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา 5. 

แพร ่6.ล าปาง  7.แมฮ่อ่งสอน 8.ล าพนู 9.อุตรดติถ ์10. ตาก 11. พษิณุโลก 12.สโุขทยั 
ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รุงเทพฯ คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 500 บาท จากราคาทวัร ์) 

(อา้งองิจากส าเนาทะเบยีนบา้น / บตัรประชาชน) 
9. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

10. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่น ัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

        7.       คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ ทปิคนขบัรถและทปิหัวหนา้ทวัร ์ 

        8.       คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษี ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีเดีย่ว ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 
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APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

.................................................................................................................................... 
ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................. 
รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท.์............................ มอืถอื............................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................
..............................................................รหัสไปรษณีย ์...................โทรศัพทบ์า้น........................... 
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่…………………………………………………………….. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................ 
ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา(ภาษาอังกฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..................................................................................................................................................
......................................................รหัสไปรษณีย ์........................................โทร.......................... 
(ส าคัญมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกับทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่
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..............................เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่ ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................
เดอืน.............................ปี................................. 
รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

NAME...............................................................SURNAME........................................................... 
RELATION.................................................................................................................................. 
หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 

 

 


