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ไม่ลงรา้นชอ้ป | พิพิธภณัฑก์องทหารดนิเผาจิ๋นซี | ถ า้หนิแกะสลกัหลงเหมนิ 

วดัมา้ขาว | วดัเสา้หลนิ | รถไฟความเรว็สงู  | โชวร์าชวงศถ์งั | เกี๊ยวซีอาน 

ซีอาน ล่ัวหยาง มหศัจรรยถ์ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 24,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35)-เจดยีห์า่นป่าใหญ่ 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบนิท่ี FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหล

ผา่น มีประวตัศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35)-เจดียห์่านป่าใหญ่ 
วนัท่ี 2. ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเรว็สงู)-วดัเสา้หลิน-ป่าเจดีย-์โชวก์ารแสดงกงัฟ-ูประตเูมืองล่ีจิง-ถนนโบราณชิงหมิง 
วนัท่ี 3. ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ-ูวดัมา้ขาว-เมืองหลิงเป่า 
วนัท่ี 4. เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑก์องทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถอทุยาน)-ผา่นชมจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลิม

โชวร์าชวงศถ์งั 
วนัท่ี 5. ก าแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบนิซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่ วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้คา่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจีน  

 

 
 น าท่านชม เจดียห์่านป่าใหญ่ (ไม่รวมคา่ขึน้ชมเจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถงัเกา

จง (หล่ีจือ้) ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์งั และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจัง้ หรือรูจ้กัในนามพระถังซมัจั๋ง 
พระเถระท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและไดน้  าพระธรรมค าสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งนี ้ พระถังซมัจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบ
และรว่มสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพ่ือใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้  ามาจากอินเดีย
และแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเลม่  

ทีพ่ัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่2 
ซอีาน-ล่ัวหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดยี-์โชวก์าร
แสดงกังฟู-ประตูเมอืงล่ีจงิ-ถนนโบราณชงิหมงิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

 

 
น าทา่นสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดนิทางสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบตอ่กนัมาถึง 10 
ราชวงศยื์นยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดนีิ “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็น
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ราชธานีในสมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสินต”ู มีความหมาย
วา่ “เทพนคร”  
หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์

เซ่ีย ซึ่งก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่
พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี ้
กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการปอ้งกนัตวัท่ีรูจ้กักนัดีในนาม “กงัฟู” น าชมสิ่งส าคญัในวดัเสา้
หลิน อนัไดแ้ก่ วิหารสหสัพทุธ สถานท่ีประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
รวม 1,000 องค ์น าทา่นชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมูเ่จดียก์วา่ 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีต
เจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้
นกัทอ่งเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
 จากนัน้น าทา่นผา่นชม ประตูเมืองล่ีจิง ประตเูมืองโบราณสมยัราชวงศส์ยุ หนึ่งใน 8 แลนดม์ารค์ส าคญัของ

เมือง ตวัอาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอยา่งสวยงาม และน าท่านเดินชม 
ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวตัศิาสตรข์องชาวลั่วหยาง ทัง้สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ยบา้นเก่าอีก
ทัง้รา้นขายสินคา้ของฝาก ท่ีระลกึ และอาหารทอ้งถ่ินใหท้า่นไดเ้ลือกชิมอย่างจใุจ 

ทีพั่ก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที ่3 
ล่ัวหยาง-ผาหนิแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัด
ม้าขาว-เมอืงหลิงเป่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

 
 น าท่านชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตูมังกร หมู่ถ า้พนัพระท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ัง

น า้อ๋ีเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีส  าคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน

สมยัเว่ยเหนือ และสรา้งเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถ า้หรืออุ โมงค์

เขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ

จิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคย

พระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพ่ือบรูณะถ า้หินหลงเหมินแห่งนี ้การสรา้งถ า้พระ

พทุธแหง่นีท่ี้ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลก

ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง 

แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการ

แกะสลกั  

จากนัน้น าทา่นชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ัน

กวนอูแม่ทัพผูย้ิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่งความ

จงรกัภกัดี คณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผูท่ี้จดัพิธีฝัง

ใหอ้ยา่งสมเกียรติ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านเดินทางสู่ วัดม้าขาว สรา้งขึน้เม่ือสมยัราชวงศฮ์ั่น วดัมา้ขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพทุธ

แหง่แรกในประเทศจีน ปัจจบุนัมีอาคารศาลาตา่งๆ เพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สรา้ง

สมัยแตกต่างกัน ตัง้แต่สมัยราชวงศฮ์ั่น ราชวงศห์ยวน มีหอ้งโถงต่างๆ เช่น หอ้งเทพเจา้แห่งสวรรค ์หอ้ง

ประดษิฐานพระพทุธเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค ์ในแตล่ะหอ้งมีพระพทุธรูปและพระ

โพธิสตัวเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสตัวท์ัง้หา้พระองค ์มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดียอิ์ฐ 

เรียกว่า จวิ๋นหยุน เป็นพระเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในจีน ยงัมีศิลาจารึกตัง้แต่สมยัราชวงศถ์ัง รวมแลว้กว่า 40 

หลกั ดา้นหนา้วดัทัง้สองขา้ง มีรูปมา้แกะสลัก 2 ตวัขนาดเท่าตวัจริง แกะสลกัจากหินทรายสมยัราชวงศซ์่ง 

วดัมา้ขาวยงัคงเป็นสถานอนัศกัดิส์ิทธ์ิ ท่ีพุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ านวนมากไปนมสัการ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพูิเศษ...สกีุห้มอ้ไฟ 

ทีพั่ก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
เมอืงหลิงเป่า – ซอีาน – พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจิน๋ซ ี(รวมรถ
อุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลิมโชวร์าชวงศถ์ัง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองซีอาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี 

ตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหลผ่าน มีประวตัิศาสตรย์าว นานกว่า 3 ,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีใน

นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดตอ่

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ ทั่วโลก เป็นจดุเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเล่ือง

ช่ือ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านชม  พิพิธภัณฑก์องทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีไดร้ับการ

ประกาศรบัรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอทุยาน) 

น าทา่นชมหุน่ป้ันนกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน ซึ่งถกูฝังไวใ้ตด้ินพรอ้มกบัจกัรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้สสุานทหาร

หุน่แหง่นีช้าวนาจีนไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตวั หุ่นทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคน

จริง และมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตวั มีบนัทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726 ,000 คนใช้

เวลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวตัิฯ บนจอยกัษ ์360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สสุานของจกัรพรรดิ

จิ๋นซีฮอ่งเต ้ปฐมจกัรพรรดขิองประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้  าเร็จ ปัจจบุนัมีการ

คน้พบท่ีตัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเส่ือม 

สภาพของวตัถโุบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถกูอากาศภายนอก  

จากนั้นน าท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็น

สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศช์ิงไดท้  าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรกัษารูป

แบบเดมิไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 

77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตสู้งและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนงัอิฐ

และประตทูางเขา้ชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเครื่องใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีท่ี 17 แห่ง

การครองราชยข์อง พระจกัรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดิน

ผา่นประตปูดูว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ฝ่ังตรงขา้ม

เป็น จัตรุสัหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพ่ือตีระฆังบอกเวลาตอน

กลางวนั สงู 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจัตรุสั สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด า มีประตทูัง้ 4 

ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลม  
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อิสระ ช็อปป้ิงถนนมุสลิม เน่ืองดว้ยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอนันัน้เป็นจดุเริ่มตน้ของกองคาราวานท่ีจะ

เดนิทางไปยงัเสน้ทางสายไหม ในตวัเมืองจงึมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาต ิโดยเฉพาะชาวเอเชีย

กลางและอาหรับก็มีอยู่จ  านวนมากมายเช่นกัน ซึ่งต่างก็ไดฝ้ากผลงานไวใ้นเมนูอาหารอีกทั้งยังท าการ

เผยแพร่ศาสนาอิสลามเขา้มาในจีนดว้ย ท าใหปั้จจุบนั นครซีอานจะมีกลุ่มชาวมุสลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมุสลิม

นัน้ก็ไดม้าตัง้ชมุชนอยูท่ี่ถนนมสุลิมท่ีน่ีเอง ถนนมสุลิมนัน้เน่ืองจากหลกัการศาสนาท่ีไม่ทานหม ูดงันัน้อาหาร

ท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นเมนูเน่ือ ทัง้ววัและแพะเป็นส่วนใหญ่ แตส่  าหรบัท่านท่ีไม่ทานเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้

อาหารประเภทอ่ืนไดท่ี้น่ีเชน่กนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เกี๊ยวซีอาน 

 

 
 น าชม โชวร์าชวงศถ์ัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์งัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความเจรญิทางวิทยาการและศลิปะท่ีรุง่เรืองอยา่งสงูสดุ 

ทีพั่ก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
ก าแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิดอนเมอืง) (FD589:15.35-18.50) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

น าท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) 

และไดร้บัการอนรุกัษไ์วอ้ยา่งด ีก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก

ยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้ส่ีดา้นรวม 13 ประต ู
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนพูิเศษ...เป็ดยา่ง 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

15.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FD589 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื่อง) 

18.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ซีอาน ล่ัวหยาง มหัศจรรยถ์ า้หินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 31ต.ค. -04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 21-25 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 04-08 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 20-24 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 27-31 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 29 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 20,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่อืหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบนิตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยืน่วซ่ีาเดีย่ว 
เอกสารในการยืน่วีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 



  16 ซีอาน ลั่วหยาง มหศัจรยยถ์ า้หินแกะสลกัหลงเหมิน 5 วนั 4 คืนโดยสายการบินแอรเ์อเชีย     [GQ1XIY-FD007] 

 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไมใ่ชส่ติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 
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**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อทา่นได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 
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