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เชยีงใหม่บนิตรง ซีอาน ล่ัวหยาง ถ า้หนิแกะสลักหลงเหมนิ 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพียง 23,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง) (3U8292:21.15-01.10+1) 
วนัท่ี 2.  ซีอาน – ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเรว็สงู) – วดัเสา้หลนิ – ป่าเจดีย ์– โชวก์ารแสดงกงัฟ ู– ประตเูมืองล่ีจิง – ถนนโบราณชิงหมงิ 
วนัท่ี 3.  ลั่วหยาง – ผาหินแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู– วดัมา้ขาว – เมืองหลงิเป่า 
วนัท่ี 4. เมืองหลงิเป่า – ซีอาน – พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถอทุยาน) – ผา่นชมจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลมิโชวร์าชวงศถ์งั 
วนัท่ี 5. ก าแพงเมืองซีอาน – เจดียห์่านป่าใหญ่ – ซีอาน (สนามบนิซีอานเซียงหยาง) – เชียงใหม(่สนามบนิเชียงใหม)่ (3U8291:18.05-20.15) 
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วันที ่1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(3U8292:21.15-01.10+1) 

18.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบินเสฉวน แอรไ์ลน์  โดยมี
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

21.15 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8292 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

วันที ่2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดยี ์– 
โชวก์ารแสดงกังฟู – ประตูเมืองลี่จงิ – ถนนโบราณชิงหมงิ 

01.10+1 น. 
 

เดินทางถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มี
ประวตัศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ 
รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเล่ืองช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถเุก่าแก่อนัล  า้คา่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส  าคญัของจีน หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าท่านเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั 

ทีพั่ก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

น าท่านสู ่สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดินทางสู่ เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดนีิ “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมยัท่ี
พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร”  
หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซ่ีย ซึ่ง

ก่อตัง้โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราว
ปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพ่ือใหเ้ขา้ถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเ ป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝน
ศิลปะการป้องกันตัวท่ีรูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส  าคัญในวัดเส้าหลิน อันไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ สถานท่ี
ประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1 ,000 องค ์น าท่านชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่า
หลนิ ท่ีมีหมูเ่จดียก์วา่ 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลนิ  
จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหน้ักท่องเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียนฝึกกังฟูใน
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บรเิวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลนิ 
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
 จากนัน้น าท่านผา่นชม ประตูเมืองล่ีจงิ ประตเูมืองโบราณสมยัราชวงศส์ยุ หนึ่งใน 8 แลนดม์ารค์ส  าคญัของเมือง ตวั

อาคารมีทัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคืนจะมีการประดบัประดาโคมไฟอย่างสวยงาม 
น าท่านเดนิชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวตัิศาสตรข์องชาวลั่วหยาง ทัง้สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ยบา้น
เก่าอีกทัง้รา้นขายสนิคา้ของฝาก ท่ีระลกึ และอาหารทอ้งถิ่นใหท้่านไดเ้ลือกชิมอย่างจใุจ 

ทีพั่ก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่3 
ล่ัวหยาง – ผาหนิแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวน
อู – วัดม้าขาว – เมืองหลิงเป่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 

 
 น าท่านชม ผาหนิแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมนิสือค)ู หรือ ถ า้ประตมูงักร หมู่ถ  า้พนัพระท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังน า้อ๋ีเจียง เป็น

พทุธสถานเก่าแก่ท่ีส  าคญัและน่าตื่นตาตื่นใจท่ีสดุแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือ และสรา้ง
เพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูป
พระพทุธเจา้ พระโพธิสตัว ์เทวดา นางฟา้ ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สรา้งโดยการอุปถัมภ์
ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพ่ือ
บรูณะถ า้หินหลงเหมนิแห่งนี ้การสรา้งถ า้พระพทุธแห่งนีท่ี้ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยูเนสโก้
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ประกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตร
สลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกันว่าใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบใน
การแกะสลกั  
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอูแม่
ทพัผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรกัภักดี คณุธรรมและ
ความกลา้หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผูท่ี้จดัพิธีฝังใหอ้ย่างสมเกียรต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดนิทางสู ่วัดม้าขาว สรา้งขึน้เม่ือสมยัราชวงศฮ์ั่น วดัมา้ขาวถือว่าเป็นปฐมสงัฆาราม หรือ วดัพทุธแห่งแรกใน

ประเทศจีน ปัจจุบนัมีอาคารศาลาต่างๆ เพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สรา้งสมัยแตกต่างกัน 
ตัง้แต่สมยัราชวงศฮ์ั่น ราชวงศห์ยวน มีห้องโถงต่างๆ เช่น หอ้งเทพเจ้าแห่งสวรรค ์ ห้องประดิษฐานพระพทุธเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค ์ในแตล่ะหอ้งมีพระพทุธรูปและพระโพธิสตัวเ์ป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะ
พระโพธิสตัวท์ัง้หา้พระองค ์มีหอพระไตรปิฎก ภายนอกวดัมีพระเจดียอ์ิฐ เรียกว่า จวิ๋นหยุน เป็นพระเจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสดุ
ในจีน ยงัมีศลิาจารกึตัง้แตส่มยัราชวงศถ์ัง รวมแลว้กว่า 40 หลกั ดา้นหนา้วดัทัง้สองขา้ง มีรูปมา้แกะสลกั 2 ตวัขนาด
เท่าตวัจรงิ แกะสลกัจากหินทรายสมยัราชวงศซ์่ง วดัมา้ขาวยังคงเป็นสถานอันศกัดิส์ิทธิ์ ท่ีพทุธศาสนิกชนประเทศต่าง 
ๆ จ านวนมากไปนมสัการ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองหลิงเป่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ทีพั่ก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที ่4 
เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑก์องทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน) 
– ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลิมโชวร์าชวงศถ์ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 น าท่านออกเดนิทางกลบัสู ่เมืองซีอาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบ

เขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหลผ่าน มีประวตัิศาสตรย์าว นานกว่า 3 ,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” 
เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหวา่งจีนกบัประเทศตา่งๆ ทั่วโลก เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเล่ืองช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
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  น าท่านชม  พพิธิภัณฑก์องทัพทหารม้าจิน๋ซีฮ่องเต้ สถานท่ีส  าคญัท่ีสดุของเมืองซีอาน ท่ีไดร้บัการประกาศรบัรอง
จากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) น าท่านชมหุ่นป้ันนักรบ
กองทหารอารกัขาสสุาน ซึ่งถกูฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกบัจกัรพรรดจิิ๋นซีฮ่องเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนไดข้ดุคน้พบใน
ปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตวั หุ่นทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตวั มีบนัทึก
วา่สสุานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวตัิฯ บนจอยักษ์ 360 องศา 
ผา่นชมบรเิวณท่ีคาดวา่เป็น สสุานของจกัรพรรดจิิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีน
ใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้  าเรจ็ ปัจจบุนัมีการคน้พบท่ีตัง้ของสสุานแลว้แตย่งัไมมี่การเปิดสสุาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึง
วธีิการปอ้งกนัการเส่ือม สภาพของวตัถโุบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถกูอากาศภายนอก  
จากนัน้น าท่านผา่นชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรม
สมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศช์ิงไดท้  าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 
เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 
เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตทูางเขา้ชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็น
เครื่องใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีท่ี 17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) 
ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผา่นประตปูดูว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้ม
ใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆัง 1 
ใบ เพ่ือตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตัรุสั สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ย
อิฐด  า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลม  

 

 
 และใหท้่านอิสระ ช้อปป้ิงถนนมุสลิม เน่ืองดว้ยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอนันัน้เป็นจดุเริม่ตน้ของกองคาราวานท่ีจะ

เดนิทางไปยงัเสน้ทางสายไหม ในตวัเมืองจึงมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและ
อาหรบัก็มีอยู่จ  านวนมากมายเช่นกนั ซึ่งตา่งก็ไดฝ้ากผลงานไวใ้นเมนอูาหารอีกทัง้ยังท าการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเขา้
มาในจีนดว้ย ท าใหปั้จจุบนั นครซีอานจะมีกลุ่มชาวมสุลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมสุลิมนัน้ก็ไดม้าตัง้ชุมชนอยู่ท่ีถนนมสุลิมท่ี
น่ีเอง ถนนมสุลมินัน้เน่ืองจากหลกัการศาสนาท่ีไมท่านหม ูดงันัน้อาหารท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นเมนูเน่ือ ทัง้ววัและแพะเป็น
สว่นใหญ่ แตส่  าหรบัท่านท่ีไมท่านเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้อาหารประเภทอ่ืนไดท่ี้น่ีเช่นกนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เกี๊ยวซีอาน 
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 น าชม โชวร์าชวงศถั์ง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์ังท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ

ทางวทิยาการและศลิปะท่ีรุง่เรืองอย่างสงูสดุ 
ทีพั่ก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
ก าแพงเมืองซีอาน – เจดียห์่านป่าใหญ่ – ซีอาน (สนามบินซีอาน
เซียงหยาง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (3U8291:18.05-20.15) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  

 

น าท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374 -1378) และไดร้บั
การอนรุกัษไ์วอ้ย่างดี ก  าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้ส่ีดา้นรวม 13 ประต ู

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดย่าง 

 

 

 

น าท่านชม เจดยีห์่านป่าใหญ่ (ไมร่วมคา่ขึน้ชมเจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หล่ีจือ้) 
ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์งั และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจัง้ หรือรูจ้กัในนามพระถงัซมัจั๋ง พระเถระท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ
ในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถึงอินเดียและไดน้ าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผยแผ่ ใน
แผน่ดนิจีนใหม้าอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งนี ้พระถงัซมัจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพ่ือ
ใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้ ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเลม่ 

 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิซีอานเซียงหยาง 
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18.05 น. ออกเดนิทางสู ่เชยีงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8291 (บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 
20.15 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิเชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทีย่วบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่

ถึง 15 ทา่นไม่มีหวัหน้าทัวรไ์ทย 

เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ล่ัวหยาง ถ า้หนิแกะสลักหลงเหมิน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
 ท่านละ 

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

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

วนัท่ี 30ธ.ค.62-03 ม.ค.63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,500.- 17,900.- 
ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที ่

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ทา่นละ1,000 บาท 

ราคา ไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ทา่นละ 1,000 บาท 
(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่าน้ัน กรณีลูกค้า ที่ไม่ไดอ้ยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 

ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทริป 
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง ** 

 
เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความ

ถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทัวร ์หากเกิดความผดิพลาด ทางบรษัิทไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง 



8 เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ลั่วหยาง ถ  า้หนิแกะสลกัหลงเหมิน  5 วนั 4 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไ์ลน ์           [GQ1CNXXIY-3U002] 

 

4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษัิทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
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2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 (ย่ืนวีซ่าจีนท่ีเชียงใหม)่ ผูย่ื้นค  าขอวีซ่าจะตอ้งมีภูมิล  าเนาใน
ทะเบียนบา้นดงัตอ่ไปนี ้  
1. เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.ล าปาง 7.แม่ฮ่องสอน 8.ล าพูน 9.อุตรดิตถ ์10. ตาก 11.
พษิณุโลก 12.สุโขทัย  
กรณีลกูคา้ท่ีไมไ่ดมี้ภมูลิ  าเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ตอ้งย่ืนวีซ่าจีนท่ีกรุงเทพฯ คา่ใชจ้่ายเพิม่ 750 บาทจากราคาทัวร ์และ
ไมร่วมคา่ใชจ้่ายในการจดัสง่เอกสาร) วนัท าการ (1,000 บาท) 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรมัเท่านัน้ ส่วนเกินน า้หนัก
ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื่องดื่ม, คา่อาหารท่ีสั่งเพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรไ์ทยแลว้แตด่ลุพนิิจและความพงึพอใจในการบรกิารของท่าน 
 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ มีสทิธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบใดๆ เหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธิ์และจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์ อ่ืนทดแทนให ้
แตจ่ะไมค่ืนเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
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9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนทกุครัง้ มเิช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะ
ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่าน
สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิาร และเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่ือพาสสปอรต์ไทย 

**ย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บรกิารดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซ่าเด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บรกิารดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,875 บาท 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืน

วีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ตอ้งแนบสตูบิตัรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดนิทาง 
ขอ้มลูจรงิเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิน 
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการ
ระงบัการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
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7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททัวร ์อย่างนอ้ย 5 -7 
วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน
ระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้บริษัททัวรไ์ม่ทราบล่วงหน้า ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือ
เดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ 

9. ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ช้
บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศ
จีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิท างานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการท างานในประเทศไทย
เท่านัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง  
เน่ืองจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตนิ่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส  าหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้ -ออกอย่างนอ้ย 2 
หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น 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. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 
สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรือรูปท่ีปริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวซ่ีาเข้าจนี กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME....................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า 
  ไมไ่ดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ........................................................................... .............................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ............................................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ............................................................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) .......................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน...................................................................... ........................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
................................................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ.................................................. ............................................................. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนแลว้ 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.......................................................... ... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................................. ...... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี............................................................. 
รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME..................................................................................... 
RELATION.............................................................. ................................................................................................................. 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME...................................................................................... 
RELATION............................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้่านเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเครง่ครดั)  


