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รหัสโปรแกรม : 13239 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 ชมถ ้าแกะสลักหลงเหมนิ 1 ใน 4 ผาแกะสลัก

ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของจนี  

 ชมสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้มหาจักรพรรดอิงคแ์รกที่

รวบแผน่ดนิจนีเป็นหนึง่เดยีว  

 สมัผัสรถไฟความเร็วสงู ซอีาน-ลัว่หยาง  

 เมนูพเิศษ เกี๊ยวซอีาน อาหารขึน้ชือ่เมอืง 

ซอีาน พรอ้มชมโชวร์าศวงศถ์ัง 

 

 

ซอีาน ถ า้ผาหลงเหมนิ 

ยอ้นรอยประวตัศิาสตรจ์นี 

5 วนั 4 คนื 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 เดนิทาง : ม.ิย.-ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 23,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่13-17 ม.ิย. 62 23,900.- 
วันที ่12-16 ก.ค. 62  (วันอาสาฬหบชูา) 25,900.- 
วันที ่25-29 ก.ค. 62  (วันเฉลมิพระชนมพรรษาร.10) 28,900.- 
วันที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62  23,900.- 
วันที ่12-16 ก.ย. 62 24,900.- 
วันที ่03-07 ต.ค. 62 26,900.- 
วันที ่22-26 ต.ค. 62 (วันปิยมหาราช) 29,900.- 
 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 

(FD588:16.40-21.35) 
  ✈ 

Xian Holiday Inn Express หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ซอีาน-ลั่วหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วัดเสา้หลนิ-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดง

กังฟ-ูประตเูมอืงลีจ่งิ-ถนนโบราณชงิหมงิ 
🍽 🍽 🍽 Luoyang Friendship Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
ลั่วหยาง-ผาหนิแกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอู-วัดมา้ขาว-

เมอืงหลงิเป่า 
🍽 🍽 🍽 Lingbao Ramada Encore หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
เมอืงหลงิเป่า – ซอีาน – พพิธิภัณฑก์องทหารดนิเผาจิน๋ซ ี(รวมรถอุทยาน)-

โชวร์าชวงศถ์ัง 
🍽 🍽 🍽 Xian Holiday Inn Express หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 

เจดยีห์่านป่าใหญ่-ก าแพงเมอืงซอีาน-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนน

มุสลมิ-ซอีาน (สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

(FD589:22.50-01.45) 
🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 

(FD588:16.40-21.35) 

14.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบนิแอร์เอเชยี(FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหก้บัทกุทา่น 

16.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยเทีย่วบนิที ่FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

21.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ สนามบนิซอีานเซยีงหยาง เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ี

แม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มีประวัตศิาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม 

“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่งๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทาง

สายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแกอ่ันล ้าคา่และเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคัญ

ของจนี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั 
  โรงแรม Xian Holiday Inn Express หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่2 
ซีอาน-ล ัว่หยาง (น ัง่รถไฟความเร็วสูง)-วดัเสา้หลนิ-ป่าเจดยี-์โชวก์ารแสดง

กงัฟู-ประตเูมอืงลีจ่งิ-ถนนโบราณชงิหมงิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   
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น าทา่นสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงล ัว่หยาง อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่สบืตอ่

กันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บูเซ็คเทยีน” โปรดปราน

เมอืงลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทาน

นามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร” 

หมายเหต ุ: เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลง

รถไฟเอง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

น าท่านชม วดัเสา้หลนิ (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานีโบราณใน

สมัยราชวงศเ์ซีย่ ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่ “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนา

นิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพื่อให ้

เขา้ถงึสัจธรรม ตอ่มาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จ้ัก

กันดใีนนาม “กังฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐาน

ประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์น าท่านชม ป่าเจดยี ์

หรือ ถ่าหลนิ ทีม่ีหมู่เจดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้

หลนิ จากนัน้ ชมการแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กทอ่งเทีย่ว

ไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิ  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  

 จากนัน้น าทา่นผา่นชม ประตเูมอืงลีจ่งิ ประตเูมอืงโบราณสมัยราชวงศส์ยุ หนึง่ใน 8 แลนดม์ารค์

ส าคัญของเมือง ตัวอาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดับประดาโคมไฟอย่าง

สวยงาม และน าท่านเดนิชม ถนนโบราณหมงิชงิ ถนนสายประวัตศิาสตร์ของชาวลั่วหยาง ทัง้

สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ยบา้นเก่าอกีทัง้รา้นขายสนิคา้ของฝาก ทีร่ะลกึ และอาหารทอ้งถิน่

ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิอยา่งจใุจ 

ทีพ่กั 
   โรงแรม Luoyang Friendship Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 
ล ัว่หยาง-ผาหนิแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจา้กวนอู-วดัมา้ขาว-

เมอืงหลงิเป่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 
 

น าท่านชม ผาหนิแกะสลกัหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ า้ประตูมงักร หมู่ถ ้าพันพระที่

ตัง้อยูร่มิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง เป็นพุทธสถานเกา่แกท่ีส่ าคญัและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนี สรา้ง

ราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ และสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะ

หนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์เทวดา 

นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สงู

ในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวน

มากเพื่อบูรณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ทีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยี

และเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 

2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระ

โพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันวา่ใชพ้ระพักตร์ของพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก 

จากนัน้น าท่านชม ศาลเจา้กวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายใน

บรเิวณมรีูปปั้นกวนอแูม่ทัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็น

ถงึมหาเทพแห่งความจงรักภักด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะ

ของกวนอซูึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ดพธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิ

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัมา้ขาว สรา้งขึน้เมือ่สมัยราชวงศฮ์ั่น วัดมา้ขาวถอืวา่เป็นปฐมสงัฆาราม หรอื 

วัดพุทธแห่งแรกในประเทศจีน ปัจจุบันมีอาคารศาลาต่างๆ เพื่อประดษิฐานพระพุทธรูปฝ่าย

มหายานมากมาย สรา้งสมัยแตกต่างกัน ตัง้แต่สมัยราชวงศฮ์ั่น ราชวงศห์ยวน มหีอ้งโถงต่างๆ 

เชน่ หอ้งเทพเจา้แห่งสวรรค ์หอ้งประดษิฐานพระพุทธเจา้ผูย้ ิง่ใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะ

ทางสวรรค ์ในแต่ละหอ้งมพีระพุทธรูปและพระโพธสิัตวเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพระโพธสิตัว์

ทัง้หา้พระองค ์มหีอพระไตรปิฎก ภายนอกวัดมพีระเจดยีอ์ฐิ เรียกว่า จวิน๋หยุน เป็นพระเจดยี์ที่

เกา่แก่ทีส่ดุในจนี ยังมศีลิาจารกึตัง้แตส่มัยราชวงศถ์ัง รวมแลว้กวา่ 40 หลัก ดา้นหนา้วัดทัง้สอง

ขา้ง มรีูปมา้แกะสลกั 2 ตวัขนาดเทา่ตวัจรงิ แกะสลกัจากหนิทรายสมัยราชวงศซ์ง่ วัดมา้ขาวยังคง

เป็นสถานอันศักดิส์ทิธิ ์ทีพุ่ทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ านวนมากไปนมัสการ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงหลงิเป่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม Lingbao Ramada Encore หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่4 
เมอืงหลงิเป่า – ซอีาน – พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจิน๋ซ ี(รวมรถอทุยาน)-โชว์

ราชวงศถ์งั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงซอีาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมอืงหลวงของ

มณฑลสา่นซ ีตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่แีมน่ ้าเวย่ไหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้ก

สถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 

ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศ

ตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลือ่งชือ่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

น าท่านชม  พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิน๋ซฮี่องเต ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมืองซอีาน ที่

ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 

คอื (รวมรถอทุยาน) น าทา่นชม หุน่ปั้นนกัรบกองทหารอารกัขาสุสาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้ม

กบัจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุน่แห่งนี้ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวน

กวา่ 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกันทกุตัว มบีันทกึว่า

สสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บน

จอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น สสุานของจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้ปฐมจักรพรรดิ

ของประเทศจีนทีไ่ดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมีการคน้พบทีต่ัง้

ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึวธิีการป้องกันการเสือ่ม 

สภาพของวตัถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตคาร  เมนูพเิศษ เกี๊ยวซอีาน 

 

 

 

น าชม โชวร์าชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสงูสดุ 

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Xian Holiday Inn Express หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ก าแพงเมอืงซอีาน-ผา่นชมจตัุรสัหอกลอง หอระฆงั – ถนน

มุสลมิ-ซอีาน (สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) 

(FD589:22.50-01.45) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 

โดย ถังเกาจง (หลีจ่ือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ีส่าม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้ิมนตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรือ

รูจั้กในนามพระถังซัมจ๋ัง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากว่า 15 ปี จาริกไปถงึ

อนิเดยีและไดน้ าพระธรรมค าสัง่สอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดนิจนีใหม้าอยู่ที่

วดัฉอืเอนิแหง่นี ้พระถังซมัจ๋ังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพือ่

ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่นไดน้ ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกว่า

พันเลม่ น าทา่นผ่านชม ก าแพงเมอืงซอีาน ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเกา่แกก่วา่ 600 

ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 

กโิลเมตร ทศิตะวนัออกถงึทศิตะวนัตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 

เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 
 

 

 

 

น าท่านผ่านชม จตัุรสัหอกลองและหอระฆงั ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจีย เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดย

รักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็น

ไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 

6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครื่องใมห้ลังคามุง

ดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวน

จาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตปูดูว้ยหนิแกรนติ มคีวาม

คงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตรัุสหอระฆัง เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 

เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ซอีาน ถ า้ผาหลงเหมนิ ยอ้นรอยประวตัศิาสตรจ์นี 5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่13-17 ม.ิย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 15,900.- 

วันที ่12-16 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 16,900.- 

วันที ่25-29 ก.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 16,900.- 

วันที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 15,900.- 

วันที ่12-16 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 16,900.- 

วันที ่03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 17,900.- 

วันที ่22-26 ต.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,000.- 16,900.- 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 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 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

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 ุ

 

สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม และใหท้า่นอสิระ ช็อปป้ิงถนนมุสลมิ 

เนื่องดว้ยในอดตีซอีาน หรือ นครฉางอันนัน้เป็นจุดเริม่ตน้ของกองคาราวานทีจ่ะเดนิทางไปยัง

เสน้ทางสายไหม ในตัวเมอืงจงึมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสัญชาต ิโดยเฉพาะชาวเอเชยี

กลางและอาหรับก็มอียู่จ านวนมากมายเชน่กัน ซึง่ต่างก็ไดฝ้ากผลงานไวใ้นเมนูอาหารอกีทัง้ยัง

ท าการเผยแพร่ศาสนาอสิลามเขา้มาในจนีดว้ย ท าใหปั้จจุบัน นครซอีานจะมกีลุ่มชาวมุสลมิอยู่

มาก ซึง่ชาวมุสลมินัน้ก็ไดม้าตัง้ชมุชนอยู่ทีถ่นนมุสลมิทีน่ี่เอง ถนนมุสลมินัน้เนื่องจากหลักการ

ศาสนาทีไ่ม่ทานหมู ดังนั้นอาหารทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นเมนูเนื่อ ทัง้วัวและแพะเป็นส่วนใหญ่ แต่

ส าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้วัว ก็สามารถเลอืกซือ้อาหารประเภทอืน่ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่สนามบนิซอีานเซยีงหยาง 

22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD589 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

01.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 



 

 
QE1XIY-FD001 

 
หนา้ 6 

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. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  
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ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 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  2 ขา้ง 

 - 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  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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- 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 าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

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  1,125 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]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**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 ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


