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ซีอาน ล่ัวหยาง มหศัจรรยถ์ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน 

เดินทาง กุมภาพันธ-์มีนาคม 2563  

ราคาเริ่มต้น 24,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35)-เจดียห์่านป่าใหญ่ 

วนัที่ 2. ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเรว็สงู)-วดัเสา้หลิน-ป่าเจดีย-์โชวก์ารแสดงกงัฟ-ูประตเูมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 

วนัที่ 3. ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ-ูวดัมา้ขาว-เมืองหลิงเป่า 

วนัที่ 4. เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอทุยาน)-ผ่านชมจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลิม
โชวร์าชวงศถ์งั 

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

 



 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35)-เจดยีห์่านป่าใหญ่ 

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

09.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่รวมค่าอาหารรอ้นบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีแม่น า้เว่ยไหล

ผ่าน มีประวติัศาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร
หลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่ วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้ค่าและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ีส าคญัของจีน  

 

 

 น าท่านชม เจดียห์่านป่าใหญ่ (ไม่รวมค่าขึน้ชมเจดีย)์ แห่งวัดฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถงัเกา
จง (หลี่จือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ี่สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจัง้ หรือรูจ้ักในนามพระถังซมัจั๋ง 
พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สดุในสมัยถงั ซึ่งใชเ้วลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและไดน้ าพระธรรมค าสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี ้ พระถังซมัจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบ
และร่วมสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพื่อใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ที่ท่านไดน้ ามาจากอินเดีย
และแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกว่าพนัเลม่  

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

วันที่ 2 
ซีอาน-ล่ัวหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดยี-์โชวก์าร
แสดงกังฟ-ูประตูเมืองล่ีจงิ-ถนนโบราณชิงหมิง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 



 

 

 

 

 

น าท่านสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 
ราชวงศย์ืนยาวนบัเป็นที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็น
ราชธานีในสมยัที่พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินต”ู มีความหมาย
ว่า “เทพนคร” หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลาก
ขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 

 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์
เซี่ย ซึ่งก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่
พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี ้
กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตัวที่รูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส าคัญในวัดเสา้
หลิน อนัไดแ้ก่ วิหารสหสัพทุธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
รวม 1,000 องค ์น าท่านชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ว่า 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจอุฐิัของอดีต
เจา้อาวาสของวัดเสา้หลิน จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้
นกัท่องเที่ยวไดช้ม ที่โรงเรียนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน 

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

เมือง ตวัอาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอย่างสวยงาม และน าท่านเดินชม 



 

 

ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวติัศาสตรข์องชาวลั่วหยาง ทัง้สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ยบา้นเก่าอีก
ทัง้รา้นขายสินคา้ของฝาก ที่ระลกึ และอาหารทอ้งถิ่นใหท้่านไดเ้ลือกชิมอย่างจใุจ 

ทีพั่ก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 
ล่ัวหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัด
ม้าขาว-เมืองหลิงเป่า 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   
 

 

 น าท่านชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ ้าประตูมังกร หมู่ถ า้พนัพระที่ตัง้อยู่ริมฝ่ัง
น า้อ๋ีเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่ส  าคัญและน่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน
สมยัเว่ยเหนือ และสรา้งเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถ า้หรืออโุมงค์
เขา้ไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคย
พระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่งนี ้การสรา้งถ า้พระ
พทุธแห่งนีท้ี่ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง 
แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสัตวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการ
แกะสลัก จากนั้นน าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายใน
บรเิวณมีรูปป้ันกวนอแูม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพ
แห่งความจงรกัภกัดี คณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผู้
ที่จดัพิธีฝังใหอ้ย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   



 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ วัดม้าขาว สรา้งขึน้เมื่อสมัยราชวงศฮ์ั่น วดัมา้ขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพุทธ
แห่งแรกในประเทศจีน ปัจจบุนัมีอาคารศาลาต่างๆ เพื่อประดิษฐานพระพทุธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สรา้ง
สมัยแตกต่างกัน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น ราชวงศห์ยวน มีหอ้งโถงต่างๆ เช่น ห้องเทพเจ้าแห่งสวรรค ์หอ้ง
ประดิษฐานพระพทุธเจา้ผูย้ิ่งใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค ์ในแต่ละหอ้งมีพระพทุธรูปและพระ
โพธิสตัวเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสตัวท์ัง้หา้พระองค ์มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดียอิ์ฐ 
เรียกว่า จวิ๋นหยุน เป็นพระเจดียท์ี่เก่าแก่ที่สุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตั้งแต่สมัยราชวงศถ์ัง รวมแลว้กว่า 40 
หลกั ดา้นหนา้วดัทัง้สองขา้ง มีรูปมา้แกะสลกั 2 ตัวขนาดเท่าตัวจริง แกะสลกัจากหินทรายสมัยราชวงศซ์่ง 
วดัมา้ขาวยังคงเป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ท่ีพุทธศาสนิกชนประเทศต่าง ๆ จ านวนมากไปนมัสการ จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนพูิเศษ...สกีุห้มอ้ไฟ 

ทีพั่ก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพธิภัณฑก์องทหารดนิเผาจิน๋ซี (รวมรถ
อุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชวร์าชวงศถ์ัง 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   
 น าท่านออกเดินทางกลบัสู่ เมืองซีอาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี 

ตัง้อยู่ในหุบเขาที่มีแม่น า้เว่ยไหลผ่าน มีประวติัศาสตรย์าว นานกว่า 3 ,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน
นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อ
ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลื่อง
ชื่อ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   



 

 

 

 

 น าท่านชม  พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่ส  าคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการ
ประกาศรบัรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอทุยาน) 
น าท่านชมหุ่นป้ันนกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน ซึ่งถูกฝังไวใ้ตดิ้นพรอ้มกบัจกัรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้สสุานทหาร
หุ่นแห่งนีช้าวนาจีนไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตวั หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคน
จริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726 ,000 คนใช้
เวลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวติัฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพ รรดิ
จิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที่ไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้  าเรจ็ ปัจจบุนัมีการ
คน้พบที่ตั้งของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม 
สภาพของวตัถโุบราณที่อาจเสียหายเมื่อถกูอากาศภายนอก จากนัน้น าท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลองและหอ

ระฆัง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์
ชิงไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 
3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือ
และใตสู้งและกวา้ง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเขา้ชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้
หลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่  (จูหยวนจาง) 
ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรง
ทนทาน พรอ้มให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตุรสัหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจตัรุสั สง 8.6 
เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองชัน้
ปลายแหลม และให้ท่านอิสระ ช็อปป้ิงถนนมุสลิม เนื่องด้วยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันนั้นเป็น



 

 

จุดเริ่มตน้ของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเสน้ทางสายไหม ในตัวเมืองจึงมาชาวต่างประเทศมากมาย
หลายสญัชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรบัก็มีอยู่จ  านวนมากมายเช่นกนั ซึ่งต่างก็ไดฝ้ากผลงานไว้
ในเมนูอาหารอีกทัง้ยงัท าการเผยแพรศ่าสนาอิสลามเขา้มาในจีนดว้ย ท าใหปั้จจุบนั นครซีอานจะมีกลุ่มชาว
มุสลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมุสลิมนั้นก็ได้มาตั้งชุมชนอยู่ที่ถนนมุสลิมที่นี่เอง ถนนมุสลิมนั้นเนื่องจากหลักการ
ศาสนาที่ไม่ทานหมู ดังนัน้อาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเมนูเนื่อ ทัง้ววัและแพะเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรบัท่านที่
ไม่ทานเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้อาหารประเภทอ่ืนไดท้ี่นี่เช่นกนั 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 

 

 

 น าชม โชวร์าชวงศถ์ัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความเจรญิทางวิทยาการและศิลปะที่รุง่เรืองอย่างสงูสดุ 

ทีพั่ก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
ก าแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ 
(สนามบนิดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั   

 

น าท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) 
และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก
ยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้สี่ดา้นรวม 13 ประต ู



 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนพูิเศษ...เป็ดย่าง 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่รวมค่าอาหารรอ้นบนเครื่อง) 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

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 

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

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

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

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

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

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

วนัที่ 29 ธ.ค.62-02 ม.ค.63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 20,900.- 

วนัที่ 08-12 ม.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 

วนัท่ี 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.- 

วนัที่ 18-22 มี.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 



 

 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้มร่วมค่าวีซา่เด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 

กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงือ่นไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็ค
ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่
รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษเช่น Extra 

Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวรท์ั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนีร้วม 



 

 

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2.  ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ

4.  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบ ุ

5.  ค่ารถรบัสง่และระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. ค่าธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 
สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. ค่าท าใบอนญุาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

  
 



 

 

 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทาง
การเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบัผิดชอบ
ค่าบรกิารท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคา
ตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บรษิัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการ
ทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรบัค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่
อ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิเช่นนั้น
ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ทีม่ีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ทีถื่อพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์ม่ช ารุด 



 

 

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชุดขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ส าหรบัผูท้ี่ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการ
สง่เอกสารย่ืนวีซ่า 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

  - กรณีที่เด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท างาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบนั ที่อยู่ที่ท างาน ญาติที่ติดต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที่ท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าให้
ขอ้มลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เลม่ที่มีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์
อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง
รบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน

ประเทศไทยเท่านัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  



 

 

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เนื่องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารที่ตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง ส าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้ -ออก
อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 

และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นที่แปล 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้

1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ที่ถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 

4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปที่พริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพ่ิมให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 

 

 

 

 



 

 

 

[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซา่โดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึ่งทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 

 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 

NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


