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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 15 – 22 ม.ีค. 2562  39,888.- 

วนัที� 22 – 29 ม.ีค. 2562  40,888.- 

วนัท ี03 – 10 พ.ค. 2562 42,888.- 
 

 

 

เจาะลกึเสน้ทางสายไหม ระเบยีงเหอซ ี 
 8 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

เร ิ�มตน้เพยีง 39,888.-                                

รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ  

• เที�ยวจใุจ ไรก้ังวล ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
• เที�ยวเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการขาสายประวตัศิาสตร ์
• ชมถํ2าแกะสลกัมอ่เกา พทุธคหูาแหง่ตนุหวง  
• เนนิทรายเสี�ยงซาวาน และ สระนํ2าเสี2ยวพระจันทร ์
• กําแพงเมอืงจนีดา่นเจยียี�กวน ป้อมปราการดา่นสดุทา้ยของใตห้ลา้ 
• เขาสายรุง้จางเย ่ชมผลงานศลิปะที�เกดิขึ2นโดยฝีมอืของธรรมชาต ิ
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 ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดี�ยว ทา่นละ 1,650 บาท  
ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น และ คนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ   

กรณีที�ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�น และ คนขบัรถ รวม 400 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
  โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล   

 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(18.00-22.00) 
14.00 น. พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ E (อาจมกีาร

เปลี�ยนแปลง) สายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  
 พรอ้มแจกอาหารกลอ่ง สําหรบัทานเป็นอาหารเชา้ในวนัถดัไป 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 3U8146  
22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซึ�งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตั 2งอยู่บรเิวณลุ่มแม่นํ2าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นที�อบอุน่ ฤดหูนาวที�ไมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชื2นสงู ประชากรเมอืงเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทั 2งศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
จากนั2นนําทา่นออกเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 

  พกัที� HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  
(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพื�อความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที� 2 เฉงิตู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – อุรุมช(ีสนามบนินานาชาตอิุรุมชตีโิวพู)(08.10-11.55)  - 
ทะเลสาบเทยีนซาน + เทยีนฉอื – ตลาดตา้ปาจา 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเชค๊อนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงอรูมุช ี 
(พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง) 

08.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงอรุมุช ีโดยเที�ยวบนิที� 3U8525 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิตู (สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ)
(18.00-22.00)   ✈ CHENGDU HANGKONG HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

2 
เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – อรุมุช ี(สนามบนินานาชาตอิรุุม
ชตีโิวพู)(08.10-11.55)  - ทะเลสาบเทียนซาน + เทยีนฉือ – 
ตลาดตา้ปาจา 

BOX 
SET 

✈ �  �  DU SHAN ZHI HOTEL   
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
อรูมุช ี– ทรูฟัน – เขาเปลวเพลงิ -  ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ 
– เมอืงโบราณเจยีวเหอ  �  �  �  MAIXILAI PU HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 ทูรฟัน – ตุนหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เนินทรายหมงิซา
ซาน(รวมรถอทุยาน) + สระนํ2าเสี2ยวพระจันทร ์ �  �  �  DUNHUANG FUGUO HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 ถํ2าม่อเกา (รวมรถอุทยาน) – เจียยี�กวน – กําแพงเมืองจีน
ดา่นเจยียี�กวน (รวมรถอทุยาน) – จิ�วฉวน �  �  �  JIUQUAN HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
จิ�วฉวน – จางเย่ – เขาสายรุง้จางเย่ (รวมรถอุทยาน) – วัดพระ
ใหญจ่างเย ่ �  �  �  ZHONGQI  HOTEL    

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

7 
จางเย่ – หลานโจว(โดยรถไฟความเร็วสูง) –  หลานโจว 
(สนามบนินานาชาตหิลานโจวจงฉวน)  – เฉงิตู (สนามบนิเฉิง
ตซูวงหลวิ)(15.30-16.40) 

�  �  
�  

✈ 
CHENGDU ACME HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

8 ถนนคนเดนิจงิหล ี– เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – กรงุเทพฯ
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(14.40-16.35)  �  �  ✈  
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11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอรุมุช ีเมอืงเอกของเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ซึ�งเป็นเขตปกครองตนเองที�ใหญ่
ที�สดุภายใตก้ารดูแลของประเทศจนี ประชากรสว่นใหญ่นับถอืมสุลมิและมเีชื2อสายเตอรก์ชิ ในอดตีเคย
เป็นชนเผา่กลุม่หนึ�งของชาวมองโกล ที�แตกเสน้สายออกมาเป็นของตนเอง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นสู ่เขาเทยีนซานเทยีนฉอื เป็นจดุชมววิที�มชี ื�อเสยีง ทั 2งยงัเป็นสถานที�ทอ่งเที�ยว ระดบั 5A 

นําทา่นลอ่งเรอืชมความงามของธรรมชาตบินความสงู 1,910 เมตรจากระดับนํ2าทะเล ณ ทะเลสาบเทยีน
ฉือ ชมววิอนัสวยงามของฤดหูนาวของเทอืกเขาหมิะ สลับสกีบัทอ้งฟ้าสคีราม  นําทา่นสู ่ตลาดตา้ปาจา 
เป็นตลาดพื2นเมอืงที�เป็นสัญลักษณ์ของอูรูมูฉี จําหน่ายสนิคา้พื2นเมอืง ที�เมอืงต่าง ๆในประเทศจนีไม่มี
ขาย รวมทั 2งสารพัดผลไมแ้หง้ ไมว่่าจะเป็น อัลมอนด,์ วอลนัท, กวีอีบแหง้, ลูกเกด ฯลฯ เครื�องดนตรี
พื2นเมอืง รวมทั 2งเครื�องทองเหลอืง ไมว่า่จะเป็นแจกนั, กานํ2าชา ฯลฯ ใหพ้วกเราชอ็ปกนัอยา่งจใุจ 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  DU SHAN ZHI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 3 อรูมุช ี– ทรูฟนั – เขาเปลวเพลงิ -  ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ – เมอืงโบราณเจยีวเหอ 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืง ทูรฟาน (ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั�วโมง) นําท่านเที�ยวชม เขาเปลวเพลงิ 

นับเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มชี ื�อเสยีงของเมอืงทูรูฟาน ตั 2งอยู่ทศิเหนือของเมอืง ซึ�งเป็นทางเหนือของ
เสน้ทางสายไหม   ซึ�งทั 2งหมดของภเูขาจะมลีักษณะเป็นหนิสอีฐิ  ไมม่ตีน้ไมห้รอืหญา้เลย  หากไดม้อง
ไกลๆลักษณะจะคลา้ยกบัเปลวไฟสแีดง  ภเูขาแหงน่ี2เป็นฉากหนึ�งในละครเรื�องไซอิ�วอกีดว้ย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
บา่ย  จากนั2นนําทา่นชม  เมอืงโบราณเจยีวเหอ(รวมรถอทุยาน)  คอืเมอืงโบราณที�ใหญแ่ละเกา่แกท่ี�สดุ ที�

ไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีและยงัถกูบนัทกึวา่เป็นซากเมอืงโบราณนับสี�พันปีที�ยงัสมบรูณ์แบบ 
ในอดตี ตัวเมอืงแบง่ออกเป็น 2 ฝั�งโดยตัวเมอืงไมม่กีารสรา้งปราการลอ้มรอบ เนื�องดว้ยตัวเมอืงลอ้มรอบ
ดว้ยทะเลทรายเป็นปราการทางธรรมชาตไิดอ้ยน่างดี เคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของจีนนับตั 2งแต่
ราชวงศฮ์ั�นจนถงึราชวงศถ์ัง โดยในชว่งปลายราชวงศถ์ัง เมอืงเจยีวเหอ ไดถ้กูยดึครองโดยชนเผ่าครีก์ซี 
ทําใหช้าวเมอืงไดอ้พยพเขา้ไปทางตะวันออก ต่อมาในครสิตศ์ตวรรษที� 13 ก็ไดถู้กทําลายโดยสิ2นเชงิ
จากกองทัพมองโกลของเจสกสิขา่น จากนน้นําท่านเขา้ชม ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ หรอื karez 
ในภาษาอยุกรู ์เป็นระบบชลประทานที�สบืทอดมาจากเปอรเ์ซยี มโีครงสรา้งจากการขดุอโุมงคใืตด้นิไป
ยัง จุดตน้กําเนิดนํ2าเช่น ตานํ2า หรือ เทือกนํ2าแข็งใตภู้เขาเทียนซาน ตลอดภายในอุโมงค์จะมีการ
ดัดแปลงทั 2งการลดหลั�น และการปรับความดัน ซึ�งชาวบา้นในยคุสมยักวา่ 2,000 ปีกอ่นสามารถคดิคน้ได ้
โดยไม่ตอ้งใชท้ักษะทางวศิวกรรม ท่านสามารุถพบระบบชลประทานเชน่นี2ไดท้ั 2วภูมภิาคทางตะวันตก
ของเอเชยี โดยเฉพาะประเทศที�รับอทิธพิลจากเปอรเ์ซยี ในบางจุดความยาวของอุโมงคอ์าจมนัีบรอ้ย
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กโิลเมตร  
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

   MAIXILAI PU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 4 ทูรฟัน – ตนุหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เนนิทรายหมงิซาซาน(รวมรถอุทยาน) + สระนํ Yา

เสีYยวพระจนัทร ์
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงทูรฟัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั�วโมงและสถานีรถไฟ ไมม่ี

บนัไดเลื�อน)   
หมายเหตุ เพื�อความปลอดภยั ทางการไดห้า้มใหม้กีารพกพาวตัถุมคีมหรอื วตัถุไวไฟขึYนบนรถไฟอย่างเด็ดขาด 
หากมกีารตรวจพบ เจา้หนา้ที�จะทําการยดึโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสู่เมืองตุนหวง จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่ เนนิทรายหมงิซาซาน ใหท้่านไดส้ัมผัส
ประสบการณ์ใหม ่ใหท้า่นขี�อฐู (ไมร่วมคา่ขี�อฐูและไมม่นํีาสําหรบัทา่นที�มปีญัหาเกี�ยวกบักระดกูสนั
หลงั) ชมทะเลทรายอันกวา้ง ซึ�งอูฐจะเดนิเรยีวแถวกันตามแนวสันทรายที�โคง้ไปโคง้มา หากโอกาส
เหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย การลั�นกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคน
รอ้ง ซึ�งตามตํานานเลา่วา่เคยมกีองทัพถูกพายทุรายพัดกระหนํ�าและถูกฝังทั 2งเป็นทั 2งกองทัพอยูใ่ตภ้เูขา
ลกูนี2 ดังนั2นเมื�อทา่นลื�นไถลลงมาจากยอดเนนิจงึอาจมเีสยีงประหลาดเกดิขึ2น และมักจะเกดิขึ2นเมื�อท่าน
ลื�นลงจากยอดเขา หลังจากนั2นนําท่านชม สระนํ YาเสีYยวพระจันทร ์เป็นบ่อนํ2ากลางทะเลทราย ที�มนํี2า
ตลอดเวลาไมเ่คยเหอืดแหง้ มคีวามลกึเพยีง 5 เมตร บอ่แห่งนี2มรีุปร่างลักษณะคลา้ยกับเสี2ยวพระจันทร ์
จะเป็นที�มาของชื�อนี2 จากนั2นนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเจยียี�กวน 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที�  DUNHUANG FUGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ถํ Yามอ่เกา (รวมรถอทุยาน) – เจยียี�กวน – กําแพงเมอืงจนีดา่นเจยียี�กวน (รวมรถอุทยาน) – จ ิ�ว

ฉวน 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นชม ถํ Yาโมเ่กาค ูถอืเป็นมรดกโลกที�ย ิ�งใหญ่อกีแห่งหนึ�งของโลก “มอ่เกา” เป็นถํ2าที�มคีูหานอ้ย

ใหญก่วา่ 495 คหูา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม พระพทุธรปูแกะสลัก และองคเ์จา้แมก่วนอมิ ซึ�งผลงาน
แตล่ะคหูาไดม้กีารสรา้งขึ2นตั 2งแตปี่ ค.ศ. 366 -1277 ดังนั2นประตมิากรรมหรอืจติรกรรมที�ท่านจะไดช้มที�
ถํ2ามอเกาแห่งนี2 เก ิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วง
ประวัตศิาสตรท์ี�นับเนื�องเกอืบหนึ�งพันปี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

นําท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเจยียี�กวน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง)จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่ กําแพง
เมอืงจนีดา่นเจยียี�กวน (รวมรถอทุยาน) เป็นกําแพงเมอืงจนีดา่นสดุทา้ย ที�ตั 2งอยูท่างตะวันตกที�อยูไ่กล
ที�สดุของจนี ปราการแหง่นี2สงูกวา่ 1,770 เมตรเหนือระดับนํ2าทะเล เป็นที�ตั 2งของหอระวังภัย ซึ�งสรา้งขึ2น
ปลายราชวงศห์มงิ ถงึตน้ราชวงศช์งิ ตัวกําแพงไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมครั2งแรกประมาณปี 1507 ดา้น
หนึ�งทอดไปทางตะวันตกเฉียงใตสู้เ่ทอืกเขาชเิหลยีนซาน และอกีดา้นทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทอืกเขา
เป่ยซาน สิ�งก่อสรา้งที�ย ิ�งใหญ่นี2เห็นไดช้ัด นับเป็นด่านชยัภูมทิี�เหมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจาก
ขา้ศกึไดด้ ีปัจจุบันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใชเ้วลากอ่สรา้งราว 100 ปี จงึเสร็จสมบรูณ์มพีื2นที� 33,500 
ตารางเมตร ตั 2งอยูร่ะหวา่งหบุเขาที�มคีวามกวา้งเพยีง 15 เมตรนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงจิ�วฉวน 
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 ** หมายเหต ุโปรแกรมในวันนี2อาจมกีารเปลี�ยนแปลงขึ2นอยูก่บัสภาพอากาศและเวลา ** 
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที�  JIUQUAN HOTELl หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 6 จ ิ�วฉวน – จางเย ่– เขาสายรุง้จางเย ่(รวมรถอทุยาน) – วดัพระใหญจ่างเย ่
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงจางเย ่(ใชเ่วลาประมาณ 3 ชั�วโมง)  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  
 จากนั2นนําท่านเดนิทางสู่ เขาสายรุง้จางเย่ตนัเสยี ตามขอ้มูลธรณีวทิยาจีน ระบุว่า ประตมิากรรม

ธรรมชาตนิี2 ประกอบไปดย้แนวเขาแตม้สเีป็นลายริ2ว ซึ�งเกดิจากหนิทราย และแร่ธรรมชาตทิี�ค่อยๆกอ่ตัว
ผา่นการปรับแตง่จากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ลา้นปี กอ่นมกีารเกดิของเผ่าพันธุม์นุษยปั์จจุบัน ทวิ
เขาหลากสตีันเสยี นับเป็นลักษณะภมูปิระเทศที�เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิซึ2งพบพบไดใ้นประเทศ
จนีเท่านั2น และปัจจุบัน เป็นแหล่ง ท่องเที�ยวที�มคีนจํานวนมากนยิมมาเที�ยวชม ขณะที�จนียังมทีวิเขา
ลักษณะเดยีวกนักบั ตันเสยีในบรเิวณอกี 5 แหง่ และทั 2งหมดลว้นไดรั้บการอนุรักษ์ ภายใตม้รดกโลกเมื�อ
ปี 2553 รวมเนื2อที�กว่า 450,000 ไร่ นําท่านสักการะ วดัพระใหญ ่หรอื ตา้ฝอซื�อ สรา้งในปีค.ศ.1098 
สมัยซเีซี�ยภายในวหิารใหญ่เป็นที�ประดษิฐานของพระนอนศักดิnสทิธิnองคใ์หญ่ที�สุดของประเทศจีน มี
ความยาว 34.5 ม. พระองัสากวา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. จากนั2นนําท่านออก
เดนิทางสู ่สภานรีถไฟเมอืงจางเย ่เพื�อออกเดนิทางไปเมอืงหลานโจว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที�  ZHONGQI  HOTEL   หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 7  จางเย ่– หลานโจว(โดยรถไฟความเร็วสูง) –  หลานโจว (สนามบนินานาชาตหิลานโจว จงฉ

วน)  – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(15.30-16.40) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองจางเย่เพื�อ โดยสารรถไฟไปเมืองหลานโจว(ใชเ้วลา 3 ช.ม. 

โดยประมาณ)  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  
 นําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงหลานโจว 
15.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 3U8772 

(มอีาหารบรกิารบนเครื�อง)  

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเฉงิตจูากน ัYนนําทา่นออกเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 
คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
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   พกัที�  ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี8 ถนนคนเดนิจงิหล ี– เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (14.40 

– 16.35) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปปิ2ง ถนนโบราณจิ�งหลี� เป็นถนนคนเดนิที�รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซื2อไดต้ามอธัยาศัย โดยบรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นที�ตั 2งของศาล 
เจา้สามกก๊ ทา่นสามารถไปสกัการะ เลา่ปี กวนอ ูเตวีหยุ และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย  
(ไมร่วมคา่เขา้ศาลเจา้สามกก๊ ทา่นสามารถชําระบตัรผา่นประตไูดท้ี�ทางเขา้ ทา่นละ 60 หยวน) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.55 น.  เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� 3U8145  (มอีาหารบรกิารบนเครื�อง) 
16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิnภาพ 

  

  
 

 
โปรแกรม : เจาะลกึเสน้ทางสายไหม ระเบยีงเหอซ ี 8 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์  

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัcว 
ทา่นละ 

วนัที� 15 – 22 ม.ีค. 62 39,888.- 39,888.- 7,900.- 26,388.- 

วนัที� 22 – 29 ม.ีค. 62 40,888.- 40,888.- 7,900.- 27,388.- 

วนัท ี03 – 10 พ.ค. 62 42,888.- 42,888.- 7,900.- 28,388.- 
หมายเหต ุรายการนีYไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 13,888.- *ราคานี2รวมรายการทัวร ์+ตั�วเครื�องบนิ  
 
 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั 2งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ2นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั 2ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวร ์รวมทั 2งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 2งสิ2น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 20,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิn เก็บคา้ใชจ้า่ยทั 2งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั 2งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั2นๆ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ2นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองจํานวนผูใ้หญน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีYรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั 2นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื2อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี2ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ2ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนีYไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ2าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 
 3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดี�ยว 4 วันทําการ 1,650 บาท 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิnที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี2 เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ2นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ2นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิnและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี2เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั 2งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี2อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี2คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ2น บรษัิทฯ สงวนสทิธิnที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั2นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิnในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 2งสิ2นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั2น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 2งสิ2น แตท่ั 2งนี2ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิnการจัดหานี2โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิn ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 2งสิ2น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั 2ง มเิชน่นั2น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั 2งสิ2น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี2 ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ2ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื2นหลังขาวเทา่นั2น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติ|กเกอร ์หรอืรปูพริ2นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื2อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื2อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ2มเห็นฟัน มองเห็นทั 2งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 2ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั2นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั2นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิnของสถานทตู และบางครั 2งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั2น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
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 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ2ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื2นหลังขาวเทา่นั2น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติ|กเกอร ์หรอืรปูพริ2นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื2อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื2อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ2มเห็นฟัน มองเห็นทั 2งใบหนา้รวมถงึใบหทูั 2ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล) 
 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีY 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ2นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ 
เนื�องจากสภาวะนํ2ามันโลกที�มกีารปรับราคาสูงขึ2น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ2ามันขึ2นในอนาคต ซึ�งทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิnเก็บคา่ภาษีนํ2ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีY** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัYงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัYงนีYเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีY  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


