
 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 8292 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่04-08 ธ.ค. 61 24,900.- 

บนิตรงเชยีงใหม ่ ซอีาน ล ัว่หยาง  

(น ัง่รถไฟความเร็วสงู)  

5 วนั 4 คนื  โดย สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์(3U) 

 ราคาเร ิม่ตน้เพยีง 24,900.- 

                     รายการทัวร ์+ ตัว๋เครือ่งบนิ 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 ชมพพิธิภัณฑก์องทัพทหารดนิเผาจิน๋ซ ี
 สมัผัสรถไฟความเร็วสงูซอีาน - ลั่วหยาง 
 ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกังฟวูดัเสา้หลนิ 
 ตืน่ตาตืน่ใจกับโชวร์าชวงศถั์ง โชวท์ีร่วบรวมเรือ่งราววถิชีวีวติในอดตี 
 เมนูพเิศษ. เกี๊ยวซอีาน อาหารขึน้ชือ่เมอืงซอีาน 
 พัก รร. ระดับ  4 ดาว 



วนัที ่25-29 ธ.ค. 61 24,900.- 

วนัที ่29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 25,900.- 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,000 บาท 

(ส าหรบัลกูคา้ทีม่ทีะเบยีนบา้นอยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอืเทา่น ัน้ 

กรณีลกูคา้ ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ที ่12 จงัหวดัภาคเหนอื เก็บเพิม่ ทา่นละ่ 600 บาท) 

ราคายงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทา่น/ทรปิ  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 สนามบนิเชยีงใหม-่ซอีาน 

19.00 น. คณุะพรอ้มกนัทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ บรเิวณเคานเ์ตอร ์SICHUAN 
AIRLINES (3U) โดยมีเจา้หนา้ที่ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

21.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงซอีานโดยเทีย่วบนิที ่3U8292 

01.00 น. เดนิทางถงึ ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงซีอาน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาที่มแีม่น ้าเว่
ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคย
เป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มี
โบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงแลว้ จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่
 TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่2 ซอีาน-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่สสุานทหารมา้จิน๋ซ(ีรวมรถไฟฟ้า) 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าเดนิทางสู ่เจดยีห์า่นป่าใหญ ่วัดนีเ้คยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งขึน้โดยฮอ่งเตถ้ังเกาจงเพือ่ตอบแทนคณุ

มารดาหลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจ๋ังมาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามา

จากอนิเดยี พระถังซัมจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่า ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะ

ของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชัน้   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย 

 

น าชมสถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987 คอื กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวมรถไฟฟ้า) น าชม
หุน่ปั้นนักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกบัจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุน่แห่ง
นี้ชาวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปีค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ 
และมใีบหนา้แตกตา่งกนัทกุตัว มบีันทกึวา่สสุานแหง่นีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คน ใชเ้วลา

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่– ซอีาน 3U8292 (21.00-01.00น.)   ✈ 
TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

2 ซอีาน-เจดยีห์า่นป่าใหญ่-สสุานทหารมา้จิน๋ซ(ีรวมรถไฟฟ้า) 
🍽 🍽 🍽 TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

3 
ซอีาน-ลัว่หยาง(น่ังรถไฟความเร็วสงู)-เมอืงเติง้ฟง-วดัเสา้หลนิ (รวม
รถไฟฟ้า)-โชวก์งัฟ-ูป่าเจดยี-์ศาลเจา้กวนอ ู

🍽 🍽 🍽 ZHONG ZHOU 

INTERNATIONAL HOTEL

หรอืเทยีบเทา่   

4 
ลัว่หยาง-วดัถ ้าหลงเหมนิ(รวมรถไฟฟ้า)-ซอีาน(น่ังรถไฟความเร็วสงู)-โชวร์า

ขวงศถ์ัง 
🍽 🍽 🍽 TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

5 
ซอีาน-ก าแพงเมอืงซอีาน-ศาลเจา้หลกัเมอืงซอีาน-อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจัตรัุส

หอกลอง หอระฆัง ถนนมสุลมิ-เชยีงใหม ่3U8291(18.05-22.00น.) 
🍽 🍽 ✈ 

 



กอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็นสสุานของจักรพรรดจิิน๋ซ ี
ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม แผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ  

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ซอีาน-ล ัว่หยาง(น ัง่รถไฟความเร็วสงู)-เมอืงเต ิง้ฟง-วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า)-โชวก์งัฟู- 

ป่าเจดยี-์ศาลเจา้กวนอ ู

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านสู่ สถานรีถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง  มุ่งหนา้สู่ เมอืงล ัว่หยาง อดีตราชธานีที่
ย ิง่ใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บูเซ็คเทียน” โปรด
ปรานเมอืงลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนาม
เมอืงว่า “นครเสนิตู” มคีวามหมายว่า “เทพนคร”  (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ว) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง  (ใชเ้วลาเดนิทาง 1.5 ชัว่โมง) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ใน

ดา้นศลิปะมวยจีน (วทิยายุทธชาวจนี) น าท่านชม วดัเสา้หลนิ (รวมรถเล็ก) ราชธานีโบราณในสมัย

ราชวงศเ์ซีย่ ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้

มาเผยแพรพ่ระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอาราม

แห่งนีก้ลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จั้กกันดใีนนาม “กังฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญใน

วัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก่ วหิารสหัสพุทธ สถานที่ประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต รวม 1,000 องค์ น าท่านชม ป่าเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึง่เป็น

สถานที่บรรจุอัฐขิองอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนัน้ ชมการแสดงกงัฟู ที่มกีารสืบทอดเป็น

บทเรียนและมีการจัดแสดงใหนั้กท่องเที่ยวไดช้ม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบรเิวณใกลเ้คียงวัดเสา้หลิน 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้กวนอู สสุานขนุพลกวนอ ูตัง้อยูท่างใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร 

ภายในบรเิวณมรีปูปั้นกวนอแูมท่ัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึ

มหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอู

ซึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ดพธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิ

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่ ZHONG ZHOU INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่   

วนัที ่4 ล ัว่หยาง-วดัถ า้หลงเหมนิ(รวมรถไฟฟ้า)-ซอีาน(น ัง่รถไฟความเร็วสงู)-โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นชม ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ ้าประตูมงักร (รวมรถราง) หมูถ่ ้าพันพระทีต่ัง้อยูร่มิ

ฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ีส่ าคญัและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 

ในสมัยเว่ยเหนือ และสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอื

อโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรปูพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีน

ภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮา

เคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพือ่บรูณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้ การสรา้งถ ้า

พระพุทธแห่งนี้ทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นม

รดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่

กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบูเซ็คเทยีนเป็น

แบบในการแกะสลัก 



 

 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงซอีาน โดยรถไฟความเร็วสูง  น าท่านชม  โชวร์าชวงศถ์งั อันตระการตา
ชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ ์ถังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึ   ความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะ
ทีรุ่ง่เรอืงอยา่งสงูสดุ 

 

 

ค ำ่    รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร  

   พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 ซอีาน-ก าแพงเมอืงซอีาน-ศาลหลกัเมอืงซอีาน-อสิระชอ้ปป้ิงยา่นจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั ถนน
มสุลมิ-เชยีงใหม ่

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านชม ก าแพงเมอืงซอีาน (Xian City Wall) เมือ่สมัยราชวงคห์มงิประมาณ600กวา่ปีเป็น
ก าแพงเมอืงโบราณทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของประเทศจนีทีห่ลงเหลอือยูใ่นปัจจุบันก าแพงเมอืงซอีานเป็นมรดก
ล ้าคา่ช ิน้หนึง่ทีร่าชวงศห์มงิสรา้งใหล้กูหลานก าแพงสรา้งดว้ยสว่นผสมของผงปนู ดนิและอฐิ ประสานดว้ย
ขา้วเหนยีวและน ้าตาลมคีวามยาวโดยรอบ13กโิลเมตรบนก าแพงเป็นทางเดนิกวา้ง12_14เมตรผนังก าแพง
ดา้นนอกมชีอ่งยงิธนู5894ชอ่งนอกก าแพงมคีูเมอืงลอ้มรอบก าแพงเพือ่ป้องกันขา้ศกึอกีชัน้บรเิวณก าแพง
ท าสนามหญา้และสวนสาธารณะลอ้มเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจของชาวเมอืงทางเดนิบน
ก าแพงสามารถจัดกจิกรรมไดห้ลายอยา่งมกีารจัดวิง่มนิมิาราธอนและการแสดงโคมไฟทกุปี 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ศาลหลกัเมอืงซอีาน สรา้งขึน้ในสมยัรัชศกหงอู ้ ่ในราชวงศห์มงิ อายยุาวนานมากกว่า 

700 ปี ในปี 2001. ไดรั้บการแต่งตัง้เป็น 1ใน 5 ของสิง่ก่อสรา้งที่มีเอกลักษณ์ที่สุด จุดเด่นคือประตู

ทางเขา้ที่มรีูปร่างแบบทรงปิรามดิหัวคว ่า แต่หากเดนิทาไปสังเกตใกล ้ๆ  จะเป็นการน าไมม้าขัดกัน เป็น

ชัน้ๆขึน้ไป อกีทัง้การระบายสจีะใชศ้ลิปะแบบหมงิ-ชงิ คอืใช ้สนี ้าเงนิ เขยีว และแดง เป็นสหีลััก 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง ยา่นจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้า

เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มิง ต่อมาในสมัยราชวงศช์ิงได้ท าการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง 

โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หนา้กว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็น

ไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 

เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นท่ีสองและชั้นท่ีสามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วย

กระเบ้ืองเคลือบ สร้างขึ้นในปีท่ี 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่ง

เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรง

ทนทาน พร้อมให้ท่านถา่ยรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ฝั่งตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวนั สูง 38 เมตร ฐานสีเ่หลี่ยมจัตุรัส 

สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐด า มีประตูท้ัง 4 ทิศ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลังคา

สี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม ใกล้กันตดิกบั ถนนมสุลมิ เนือ่งดว้ยในอดตีซอีาน หรอื นครฉางอนันัน้เป็น

จดุเริม่ตน้ของกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางไปยงัเสน้ทางสายไหม ในตัวเมอืงจงึมาชาวตา่งประเทศมากมาย
หลายสญัชาต ิโดยเฉพาะชาวเอเชยีกลางและอาหรับกม็อียูจ่ านวนมากมายเชน่กนั ซึง่ตา่งก็ไดฝ้ากผลงาน
ไวใ้นเมนูอาหารอกีทัง้ยงัท าการเผยแพรศ่าสนาอสิลามเขา้มาในจนีดว้ย ท าใหปั้จจบุนั นครซอีานจะมกีลุม่
ชาวมสุลมิอยูม่าก ซึง่ชาวมสุลมินัน้ก็ไดม้าตัง้ชมุชนอยูท่ีถ่นนมสุลมิทีน่ีเ่อง ถนนมสุลมินัน้เนือ่งจาก
หลกัการศาสนาทีไ่มท่านหม ูดังนัน้อาหารทีน่ีส่ว่นมากจะเป็นเมนูเนือ่ ทัง้ววัและแพะเป็นสว่นใหญ ่แต่
ส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้ววั ก็สามารถเลอืกซือ้อาหารประเภทอืน่ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั…ใหท้า่นชอ้ปป้ิงของ
ฝากของทีร่ะลกึมากมายไดท้ีน่ ี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

18.05 น.   ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเชยีงใหม ่ โดยสายการบนิ SICHUAN AIRLINES  ( 3U ) เทีย่วบนิที ่

3U8291 

22.00 น. ถงึทา่อากาศยานเชยีงใหมโ่ดยสวัสดภิาพทกุทา่น 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 



บนิตรง เชยีงใหม ่ซอีาน ล ัว่หยาง (น ัง่รถไฟความเร็วสงู) 5 วนั 4 คนื โดย สายการบนิเสฉวนแอรไ์ลน ์(3U)  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคาไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่04-08 ธ.ค. 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 3,800.- 17,900.- 

วนัที ่25-29 ธ.ค. 61 24,900.- 24,900.- 24,900.- 3,800.- 17,900.- 

วนัที ่29ธ.ค.61-02ม.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 3,800.- 18,900.- 

ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  รบกวนตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,000 บาท 
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

 (สว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น) 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,000 บาท) 

(ยืน่วซีา่จนีทีเ่ชยีงใหม)่ ผูย้ ืน่ค าขอวซีา่จะตอ้งมภีมูลิ าเนาในทะเบยีนบา้นดังตอ่ไปนี ้1. เชยีงใหม ่2. 

เชยีงราย 3. นา่น 4. พะเยา 5. แพร ่6.ล าปาง 7. แมฮ่อ่งสอน 8. ล าพูน9. อตุรดติถ ์10. ตาก 11.

พษิณุโลก 12.สโุขทยั กรณีลกูคา้ทีไ่มไ่ดม้ภีมูลิ าเนาอยูใ่นจังหวดัภาคเหนอื ตอ้งยืน่วซีา่จนีทีก่รงุเทพฯ 

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 600 บาทจากราคาทัวร ์และไมร่วมคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่เอกสาร) 

2. กระเป๋าเดนิทาง 



3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสาย
การบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี

ฯลฯ 
6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
8. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 100 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

สว่นหวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิจิและความพงึพอใจของทา่น  

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ
ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ
จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่
อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 



 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้
ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

ประกาศ 

เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 



 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 

 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


