
 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 14756 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไม่ลงร้านช้อป | วดัเส้าหลิน | ถํา้หินแกะสลกัหลงเหมิน | รถไฟความเร็วสงู  
สสุานจกัรพรรดิจิ๋นซี | ศาลเจ้ากวนอ ู| กําแพงเมืองซีอาน | ถนนมสุลิม | โชว์ราชวงศ์ถงั 

 
 

เชียงใหม่บนิตรง ซีอาน ลั่วหยาง ถ า้หนิแกะสลักหลงเหมนิ 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 23,900.- 



 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(3U8292:21.15-01.10+1) 

18.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินเสฉวน แอร์ไลน์   โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

21.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ 3U8292 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที่ 2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – 
โชว์การแสดงกังฟู – ประตูเมืองล่ีจงิ – ถนนโบราณชงิหมิง 

01.10+1 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีแม่นํา้เว่ยไหลผ่าน มี
ประวตัิศาสตร์ยาว นานกวา่ 3,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ 
รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ ทัว่
โลก เป็นจดุเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลือ่งช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถเุก่าแก่อนัลํา้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่
สาํคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมที่พกั 

ที่พกั โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําท่านสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู ่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมยัที่
พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร”  
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อําเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย ซึ่ง

ก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึง่เป็นผู้นําพทุธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราว

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (3U8292:21.15-01.10+1) 
วนัท่ี 2.  ซีอาน – ลัว่หยาง(โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – โชว์การแสดงกงัฟ ู– ประตเูมืองลีจิ่ง – ถนนโบราณชิงหมิง 
วนัท่ี 3.  ลัว่หยาง – ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจ้ากวนอ ู– วดัม้าขาว – เมืองหลงิเป่า 
วนัท่ี 4. เมืองหลงิเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑ์กองทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถอทุยาน) – ผา่นชมจตัรัุสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลมิโชว์ราชวงศ์ถงั 
วนัท่ี 5. กําแพงเมืองซีอาน – เจดีย์หา่นป่าใหญ่ – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ (3U8291:18.05-20.15) 



ปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศนูย์กลางของการฝึกฝน
ศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1 ,000 องค์ นําท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่า
หลนิ ที่มีหมูเ่จดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลนิ  
จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นกัท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกงัฟูใน
บริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลนิ 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 จากนัน้นําทา่นผา่นชม ประตูเมืองลี่ จิง ประตเูมืองโบราณสมยัราชวงศ์สยุ หนึ่งใน 8 แลนด์มาร์คสําคญัของเมือง ตวั

อาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามคํ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอยา่งสวยงาม 
นําทา่นเดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวตัิศาสตร์ของชาวลัว่หยาง ทัง้สองข้างทางจะลายรอบไปด้วยบ้าน
เก่าอีกทัง้ร้านขายสนิค้าของฝาก ท่ีระลกึ และอาหารท้องถ่ินให้ทา่นได้เลอืกชิมอยา่งจใุจ 

ที่พกั โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ล่ัวหยาง – ผาหนิแกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวน
อู – วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทา่นชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสอืค)ู หรือ ถํา้ประตมูงักร หมู่ถํา้พนัพระที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังนํา้อี๋เจียง เป็น

พทุธสถานเก่าแก่ที่สําคญัและน่าตื่นตาตื่นใจที่สดุแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือ และสร้าง
เพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถํา้หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลกัเสลาเป็นรูป
พระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟา้ ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถํา้ สร้างโดยการอปุถมัภ์
ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจํานวนมากเพื่อ



บรูณะถํา้หินหลงเหมินแหง่นี ้การสร้างถํา้พระพทุธแหง่นีท้ี่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยเูนสโก้
ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํา้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสงู 17 เมตร
สลกัอยูก่ลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระโพธิสตัว์และทวยเทพ กลา่วกนัว่าใช้พระพกัตร์ของพระนางบเูซ็คเทียนเป็นแบบใน
การแกะสลกั  
จากนัน้นําท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวนอแูม่
ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึง่ได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภกัดี คณุธรรมและ
ความกล้าหาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึง่โจโฉเป็นผู้ที่จดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 นําทา่นเดินทางสู ่วัดม้าขาว สร้างขึน้เมื่อสมยัราชวงศ์ฮัน่ วดัม้าขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพทุธแห่งแรกใน

ประเทศจีน ปัจจุบันมีอาคารศาลาต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สร้างสมัยแตกต่างกัน 
ตัง้แต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศ์หยวน มีห้องโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจ้าแห่งสวรรค์ ห้องประดิษฐานพระพุทธเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ ห้องพระไวโรจนะ ห้องแนะทางสวรรค์ ในแตล่ะห้องมีพระพทุธรูปและพระโพธิสตัว์เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะ
พระโพธิสตัว์ทัง้ห้าพระองค์ มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดีย์อิฐ เรียกว่า จวิ๋นหยนุ เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สดุ
ในจีน ยงัมีศิลาจารึกตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงั รวมแล้วกว่า 40 หลกั ด้านหน้าวดัทัง้สองข้าง มีรูปม้าแกะสลกั 2 ตวัขนาด
เทา่ตวัจริง แกะสลกัจากหินทรายสมยัราชวงศ์ซง่ วดัม้าขาวยงัคงเป็นสถานอนัศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีพทุธศาสนิกชนประเทศต่าง 
ๆ จํานวนมากไปนมสัการ จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ที่พกั โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) 
– ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลิมโชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทา่นออกเดินทางกลบัสู ่เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองหลวงของมณฑลสา่นซี ตัง้อยู่ในหบุ

เขาที่มีแม่นํา้เว่ยไหลผ่าน มีประวตัิศาสตร์ยาว นานกว่า 3 ,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” 
เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจดุเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลือ่งช่ือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
  นําทา่นชม  พิพิธภณัฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สําคญัที่สดุของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรอง

จากองค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอทุยาน) นําท่านชมหุ่นปัน้นกัรบ
กองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถกูฝังไว้ใต้ดินพร้อมกบัจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สสุานทหารหุน่แห่งนีช้าวนาจีนได้ขดุค้นพบใน



ปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกวา่ 7,000 ตวั หุน่ทหารทกุตวัมีขนาดเทา่ตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกนัทกุตวั มีบนัทึก
วา่สสุานแหง่นีใ้ช้แรงงานทาสเป็นจํานวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นําชมประวตัิฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา 
ผา่นชมบริเวณที่คาดวา่เป็น สสุานของจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีน
ให้เป็นหนึง่เดียวได้สาํเร็จ ปัจจบุนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสสุานแล้วแตย่งัไมม่ีการเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถึง
วิธีการปอ้งกนัการเสือ่ม สภาพของวตัถโุบราณที่อาจเสยีหายเมื่อถกูอากาศภายนอก  
จากนัน้นําท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรม
สมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ทําการบรูณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสงู 33 
เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 
เมตร ประตดู้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็นผนงัอิฐและประตทูางเข้าชัน้ที่สองและชัน้ที่สามเป็น
เคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) 
ซึง่เป็นพระจกัรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผา่นประตปูดู้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อม
ให้ทา่นถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ ฝ่ังตรงข้ามเป็น จตัรัุสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 
ใบ เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วย
อิฐดํา มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม  

 

 
 และให้ทา่นอิสระ ช้อปป้ิงถนนมุสลิม เนื่องด้วยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอนันัน้เป็นจดุเร่ิมต้นของกองคาราวานท่ีจะ

เดินทางไปยงัเส้นทางสายไหม ในตวัเมืองจึงมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและ
อาหรับก็มีอยูจํ่านวนมากมายเช่นกนั ซึง่ตา่งก็ได้ฝากผลงานไว้ในเมนอูาหารอีกทัง้ยงัทําการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้า
มาในจีนด้วย ทําให้ปัจจุบนั นครซีอานจะมีกลุม่ชาวมสุลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมสุลิมนัน้ก็ได้มาตัง้ชุมชนอยู่ที่ถนนมสุลิมที่
นี่เอง ถนนมสุลมินัน้เนื่องจากหลกัการศาสนาที่ไมท่านหม ูดงันัน้อาหารที่นี่สว่นมากจะเป็นเมนเูนื่อ ทัง้ววัและแพะเป็น
สว่นใหญ่ แตส่าํหรับทา่นท่ีไมท่านเนือ้ววั ก็สามารถเลอืกซือ้อาหารประเภทอื่นได้ที่น่ีเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 

 



 นําชม โชว์ราชวงศ์ถงั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
ทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอยา่งสงูสดุ 

ที่พกั โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ก าแพงเมืองซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ซีอาน (สนามบินซีอาน
เซียงหยาง) – เชียงใหม่(สนามบนิเชียงใหม่) (3U8291:18.05-20.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

นําท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ที่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับ
การอนรัุกษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่านรวม 13 ประต ู

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 

 

 

 

นําทา่นชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไมร่วมคา่ขึน้ชมเจดีย์) แหง่วดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถงัเกาจง (หลี่จือ้) 
ฮ่องเต้องค์ที่สาม แหง่ราชวงศ์ถงั และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรือรู้จกัในนามพระถงัซมัจัง๋ พระเถระที่มีช่ือเสยีงที่สดุ
ในสมยัถงั ซึง่ใช้เวลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นําพระธรรมคําสัง่สอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ใน
แผน่ดินจีนให้มาอยูท่ี่วดัฉือเอินแหง่นี ้พระถงัซมัจัง๋ได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพื่อ
ใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ทา่นได้นํามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจํานวนกวา่พนัเลม่ 

 สมควรแก่เวลานําทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 
18.05 น. ออกเดินทางสู ่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ 3U8291 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.15 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่

ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ล่ัวหยาง ถ า้หินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 03-07 ธ.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 18,900.- 

วนัท่ี 10-14 ธ.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,500.- 18,900.- 

วนัท่ี 31ธ.ค.62-04 ม.ค.63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,500.- 19,900.- 
ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที่ 

ราคา ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว ท่านละ1,000 บาท 

ราคา ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว ท่านละ 1,000 บาท 
(ส าหรับลูกค้าท่ีมีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ กรณีลูกค้า ท่ีไม่ได้อยู่ในพืน้ท่ี 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 

** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความ

ถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 



 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที่พกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที่ยวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวซีา่เข้าประเทศจีนวซีา่แบบธรรมดา 4 (ยื่นวีซา่จีนท่ีเชียงใหม่) ผู้ยื่นคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลาํเนาใน

ทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้  
1. เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.ล าปาง 7.แม่ฮ่องสอน 8.ล าพูน 9.อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11.
พิษณุโลก 12.สุโขทัย  
กรณีลกูค้าที่ไมไ่ด้มีภมูิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัภาคเหนือ ต้องยื่นวีซา่จีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใช้จ่ายเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และ
ไมร่วมคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เอกสาร) วนัทําการ (1,000 บาท) 

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่นํา้หนกัเกินกว่าที่สายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ สว่นเกินนํา้หนกั
ตามสายการบินกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสอืเดินทาง 
5. คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 



2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ
ประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ 
แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะ
ไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถอืพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เดี่ยวที่เชียงใหมม่ีคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณียื่นวีซา่เดี่ยวที่กรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ยื่นธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ยื่นดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 

1. หนงัสอืเดินทางที่มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง สาํหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 



3. สาํหรับผู้ที่ถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยืน่
วีซา่ 

4. สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุํ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง, สาํเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไ่ด้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการ
ระงบัการออกวีซา่ เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อย่างน้อย 5-7 
วนัทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือ
เดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศ
จีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทย
เทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เนื่องจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายกุารใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 
หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการทํางาน  



5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีปริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หม้าย            หยา่ 

  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ......................................................................................................................... 
ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
ที่อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.............................................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) .......................................................................................................... 
ตําแหนง่งาน.............................................................................................................................................................................. 
ที่อยูส่ถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์........................................................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ............................................................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ทา่นเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ........................................................................ 
เมื่อวนัท่ี............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดอืน.......................ปี............................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของทา่น พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ทา่นเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชน์ของตวัทา่นเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


