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ไม่ลงรา้นชอ้ป | พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจ๋ินซี | ถ า้หินแกะสลกัหลงเหมิน 

วดัมา้ขาว | วดัเสา้หลิน | รถไฟความเร็วสงู  | โชวร์าชวงศถ์งั | เก๊ียวซีอาน 

ซีอาน ล่ัวหยาง มหศัจรรยถ์ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คนื 

เดนิทาง ตุลาคม-มีนาคม 2562  

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

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

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซอีาน โดยเท่ียวบินท่ี FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซอีานเซยีงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น  า้เว่ยไหล

ผา่น มีประวตัิศาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร
หลวงในสมยัต่างๆ รวมทั้งสิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35)-เจดียห์่านป่าใหญ่ 
วนัท่ี 2. ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเรว็สงู)-วดัเสา้หลิน-ป่าเจดีย-์โชวก์ารแสดงกงัฟ-ูประตเูมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 
วนัท่ี 3. ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ-ูวดัมา้ขาว-เมืองหลิงเป่า 
วนัท่ี 4. เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถอทุยาน)-ผา่นชมจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลิม

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล  า้คา่และเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส  าคญัของจีน  

 

 
 น าท่านชม เจดียห่์านป่าใหญ่ (ไมร่วมคา่ขึน้ชมเจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกา

จง (หลี่จือ้) ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดนิ้มนตพ์ระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจ้ักในนามพระถังซัมจั๋ง 
พระเถระท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและไดน้  าพระธรรมค  าสั่งสอนใน
พระพทุธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งนี้ พระถังซัมจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบ
และรว่มสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพ่ือใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้  ามาจากอินเดีย
และแปลเป็นภาษาจีนนบัจ  านวนกวา่พนัเลม่  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ  ภตัตาคาร  
ทีพ่ัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่2 
ซีอาน-ล่ัวหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดยี-์โชวก์าร
แสดงกังฟู-ประตูเมอืงลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมงิ 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 

 

 
น าท่านสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ีย่ิงใหญ่สืบตอ่กนัมาถึง 10 
ราชวงศยื์นยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็น
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ราชธานีในสมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสินต”ู มีความหมาย
วา่ “เทพนคร” หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลาก
ขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์

เซ่ีย ซึ่งก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่
พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพ่ือให้เขา้ถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้
กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตวัท่ีรูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส  าคญัในวดัเสา้
หลิน อนัไดแ้ก่ วิหารสหสัพทุธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
รวม 1,000 องค ์น าท่านชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมูเ่จดียก์วา่ 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีต
เจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้
นกัท่องเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟใูนบริเวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ  ภตัตาคาร  
 จากนัน้น  าท่านผา่นชม ประตูเมืองลี่จงิ ประตเูมืองโบราณสมยัราชวงศส์ยุ หนึ่งใน 8 แลนดม์ารค์ส  าคญัของ

เมือง ตวัอาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอย่างสวยงาม และน าท่านเดินชม 
ถนนโบราณหมิงชงิ ถนนสายประวตัิศาสตรข์องชาวลั่วหยาง ทัง้สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ยบา้นเก่าอีก
ทัง้รา้นขายสินคา้ของฝาก ท่ีระลกึ และอาหารทอ้งถ่ินใหท้่านไดเ้ลือกชิมอย่างจใุจ 

ทีพ่ัก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
ล่ัวหยาง-ผาหนิแกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัด
ม้าขาว-เมอืงหลิงเป่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   
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 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตูมังกร หมู่ถ  า้พันพระท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ัง

น า้อ๋ีเจียง เป็นพทุธสถานเก่าแก่ท่ีส  าคญัและน่าตื่นตาตื่นใจท่ีสดุแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน

สมยัเวย่เหนือ และสรา้งเพ่ิมเติมเรื่อยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถ า้หรืออโุมงค์

เขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ

จิตรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคย

พระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพ่ือบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่งนี ้การสรา้งถ า้พระ

พทุธแห่งนีท่ี้ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลก

ทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง 

แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการ

แกะสลกั จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายใน

บริเวณมีรูปป้ันกวนอแูมท่พัผูย่ิ้งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพ

แห่งความจงรกัภกัดี คณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผู้

ท่ีจดัพิธีฝังใหอ้ย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านเดินทางสู ่วัดม้าขาว สรา้งขึน้เมื่อสมยัราชวงศฮ์ั่น วดัมา้ขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพุทธ

แห่งแรกในประเทศจีน ปัจจบุนัมีอาคารศาลาตา่งๆ เพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สรา้ง

สมยัแตกต่างกัน ตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ั่น ราชวงศห์ยวน มีหอ้งโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจา้แห่งสวรรค ์หอ้ง

ประดิษฐานพระพทุธเจา้ผูย่ิ้งใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค ์ในแตล่ะหอ้งมีพระพทุธรูปและพระ

โพธิสตัวเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสตัวท์ัง้หา้พระองค ์มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดียอิ์ฐ 

เรียกว่า จว๋ินหยุน เป็นพระเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุในจีน ยังมีศิลาจารึกตัง้แต่สมยัราชวงศถ์ัง รวมแลว้กว่า 40 

หลกั ดา้นหนา้วดัทัง้สองขา้ง มีรูปมา้แกะสลกั 2 ตวัขนาดเท่าตวัจริง แกะสลกัจากหินทรายสมยัราชวงศซ์่ง 

วดัมา้ขาวยงัคงเป็นสถานอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ ท่ีพุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ  านวนมากไปนมสัการ จากนั้นน า

ท่านเดินทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพิูเศษ...สกีุห้มอ้ไฟ 

ทีพ่ัก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
เมอืงหลิงเป่า – ซีอาน – พพิธิภัณฑก์องทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถ
อุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชวร์าชวงศถั์ง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่เมืองซอีาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี 

ตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีแมน่  า้เวย่ไหลผา่น มีประวตัิศาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน

นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดตอ่

ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ ทั่วโลก เป็นจดุเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลื่อง

ช่ือ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 น าท่านชม  พิพิธภัณฑก์องทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานท่ีส  าคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีไดร้ับการ

ประกาศรบัรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอทุยาน) 

น าท่านชมหุ่นป้ันนกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน ซึ่งถกูฝังไวใ้ตด้ินพรอ้มกบัจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต ้สสุานทหาร

หุ่นแห่งนีช้าวนาจีนไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตวั หุ่นทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคน

จริง และมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตวั มีบันทึกว่าสสุานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726 ,000 คนใช้

เวลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวตัิฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สสุานของจักรพรรดิ

จ๋ินซีฮ่องเต ้ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจีนใหเ้ป็นหนึง่เดียวไดส้  าเรจ็ ปัจจบุนัมีการ

คน้พบท่ีตั้งของสสุานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสสุาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม 

สภาพของวตัถโุบราณท่ีอาจเสียหายเมื่อถกูอากาศภายนอก จากนัน้น  าท่านผา่นชม จัตุรัสหอกลองและหอ

ระฆัง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ตอ่มาในสมยัราชวงศ์

ชิงไดท้  าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 

3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือ

และใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเขา้ชั้นท่ีสองและชั้นท่ีสามเป็นเครื่องใม้

หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีท่ี 17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) 

ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผ่านประตปููดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรง

ทนทาน พรอ้มให้ท่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตรุัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพ่ือตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจตัรุสั สง 8.6 

เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด  า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองชั้น

ปลายแหลม และให้ท่านอิสระ ช็อปป้ิงถนนมุสลิม เน่ืองดว้ยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันนั้นเป็น
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จดุเริ่มตน้ของกองคาราวานท่ีจะเดินทางไปยังเสน้ทางสายไหม ในตวัเมืองจึงมาชาวต่างประเทศมากมาย

หลายสญัชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรบัก็มีอยู่จ  านวนมากมายเช่นกนั ซึ่งตา่งก็ไดฝ้ากผลงานไว้

ในเมนอูาหารอีกทัง้ยงัท าการเผยแพรศ่าสนาอิสลามเขา้มาในจีนดว้ย ท าใหปั้จจบุนั นครซีอานจะมีกลุ่มชาว

มสุลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมสุลิมนั้นก็ไดม้าตั้งชุมชนอยู่ท่ีถนนมุสลิมท่ีน่ีเอง ถนนมสุลิมนั้นเน่ืองจากหลักการ

ศาสนาท่ีไมท่านหม ูดงันัน้อาหารท่ีน่ีสว่นมากจะเป็นเมนเูน่ือ ทั้งววัและแพะเป็นส่วนใหญ่ แต่ส  าหรบัท่านท่ี

ไมท่านเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้อาหารประเภทอ่ืนไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เกี๊ยวซอีาน 

 

 
 น าชม โชวร์าชวงศถั์ง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์ังท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

ความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุง่เรืองอย่างสงูสดุ 

ทีพ่ัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

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

และไดร้บัการอนรุกัษ์ไวอ้ย่างดี ก  าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก

ยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้สี่ดา้นรวม 13 ประต ู
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนพิูเศษ...เป็ดย่าง 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินซอีานเซยีงหยาง 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื่อง) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ซอีาน ล่ัวหยาง มหัศจรรยถ์ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คนื โดยสายการบินแอรเ์อเชยี  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 13-17 ก.พ. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัที่ 11-15 มี.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีา) 

 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
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 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู 
 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 
 - 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, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุัติเหต ุ3 ลา้น

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

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
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 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

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

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 



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

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 

 



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

 

**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............. 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............. 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.................................................................................. ....................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ........................................................ .............. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
 



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

 

 

 

รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 



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

 

 


