
                          GO1URC-3U003   หนา้ 1 จาก 10 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ทางสายไหม ระเบยีงเหอซ ี 8 วนั 7 คนื  

โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

ราคาเพยีง 39,888.-                                   

รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ  

• เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
• เทีย่วเสน้ทางสายไหม เสน้ทางการขาสายประวตัศิาสตร ์
• ชมถ ้าแกะสลกัมอ่เกา พทุธคหูาแหง่ตนุหวง  
• เนนิทรายเสีย่งซาวาน และ สระน ้าเสีย้วพระจันทร ์
• ก าแพงเมอืงจนีดา่นเจยียีก่วน ป้อมปราการดา่นสดุทา้ยของใตห้ลา้ 

• เขาสายรุง้จางเย ่ชมผลงานศลิปะทีเ่กดิขึน้โดยฝีมอืของธรรมชาต ิ
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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่15 – 22 ม.ีค. 2562  39,888.- 

วนัที ่12 – 19 เม.ย. 2562 43,888.- 

วนัท ี03 – 10 พ.ค. 2562 42,888.- 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)(18.00-22.00) 

14.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ E (อาจมีการ

เปลี่ยนแปลง) สายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

 พรอ้มแจกอาหารกลอ่ง ส าหรบัทานเป็นอาหารเชา้ในวนัถดัไป 

18.00 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146  

22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉิงตู ซึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี

เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุน่ ฤดูหนาวทีไ่มห่นาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมอืงเฉงิตู

มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภมูภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก 

 
 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

(โรงแรมใกลส้นามบนิ เพือ่ความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 เฉงิตู(สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ) – อุรุมช(ีสนามบนินานาชาตอิุรุมชตีโิวพู)(08.10-11.55)  - 

ทะเลสาบเทยีนซาน + เทยีนฉอื – ตลาดตา้ปาจา 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเชค๊อนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงอรูมุช ี 

(พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง) 

08.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงอรุมุช ีโดยเทีย่วบนิที ่3U8525 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ)
(18.00-22.00) 

  ✈ 
CHENGDU HANGKONG HOTEL  

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 3 ดาว 

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

BOX 
SET 

✈ 🍽 🍽 
DU SHAN ZHI HOTEL   
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
อรูุมช ี– ทูรฟัน – เขาเปลวเพลงิ -  ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ 
– เมอืงโบราณเจยีวเหอ  

🍽 🍽 🍽 
MAIXILAI PU HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ทูรฟัน – ตุนหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เนินทรายหมงิซา
ซาน(รวมรถอทุยาน) + สระน ้าเสีย้วพระจันทร ์ 

🍽 🍽 🍽 
DUNHUANG FUGUO HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
ถ ้ าม่อเกา (รวมรถอุทยาน) – เจียยี่กวน – ก าแพงเมืองจีน
ดา่นเจยียีก่วน (รวมรถอทุยาน) – จิว่ฉวน 

🍽 🍽 🍽 
JIUQUAN HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
จิว่ฉวน – จางเย่ – เขาสายรุง้จางเย่ (รวมรถอุทยาน) – วัดพระ
ใหญจ่างเย ่ 

🍽 🍽 🍽 
ZHONGQI  HOTEL    
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

7 
จางเย่ – หลานโจว(โดยรถไฟความเร็วสูง) –  หลานโจว 
(สนามบนินานาชาตหิลานโจวจงฉวน)  – เฉิงตู (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 ซึง่เป็นเขตปกครองตนเองทีใ่หญ่

ทีส่ดุภายใตก้ารดูแลของประเทศจนี ประชากรส่วนใหญ่นับถอืมสุลมิและมเีชือ้สายเตอรก์ชิ ในอดตีเคย

เป็นชนเผา่กลุม่หนึง่ของชาวมองโกล ทีแ่ตกเสน้สายออกมาเป็นของตนเอง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสู ่เขาเทยีนซานเทยีนฉอื เป็นจดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีง ทัง้ยงัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ระดบั 5A 

น าทา่นลอ่งเรอืชมความงามของธรรมชาตบินความสูง 1,910 เมตรจากระดับน ้าทะเล ณ ทะเลสาบเทยีน

ฉือ ชมววิอนัสวยงามของฤดหูนาวของเทอืกเขาหมิะ สลับสกีบัทอ้งฟ้าสคีราม  น าทา่นสู ่ตลาดตา้ปาจา 

เป็นตลาดพืน้เมอืงทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของอรููมูฉี จ าหน่ายสนิคา้พืน้เมอืง ทีเ่มอืงต่าง ๆในประเทศจนีไม่มี

ขาย รวมทัง้สารพัดผลไมแ้หง้ ไม่ว่าจะเป็น อัลมอนด,์ วอลนัท, กวีอีบแหง้, ลูกเกด ฯลฯ เครือ่งดนตรี

พืน้เมอืง รวมทัง้เครือ่งทองเหลอืง ไมว่า่จะเป็นแจกนั, กาน ้าชา ฯลฯ ใหพ้วกเราชอ็ปกนัอยา่งจใุจ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 DU SHAN ZHI HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่3 อรูมุช ี– ทรูฟนั – เขาเปลวเพลงิ -  ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ – เมอืงโบราณเจยีวเหอ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืง ทูรฟาน (ใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) น าท่านเทีย่วชม เขาเปลวเพลงิ 

นับเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงทูรูฟาน ตัง้อยู่ทศิเหนือของเมอืง ซึง่เป็นทางเหนือของ

เสน้ทางสายไหม   ซึง่ทัง้หมดของภเูขาจะมลีักษณะเป็นหนิสอีฐิ  ไมม่ตีน้ไมห้รอืหญา้เลย  หากไดม้อง

ไกลๆลักษณะจะคลา้ยกบัเปลวไฟสแีดง  ภเูขาแหงน่ีเ้ป็นฉากหนึง่ในละครเรือ่งไซอิว๋อกีดว้ย 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นชม  เมอืงโบราณเจยีวเหอ(รวมรถอทุยาน)  คอืเมอืงโบราณทีใ่หญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุ ที่

ไดรั้บการดแูลรักษาเป็นอยา่งด ีและยงัถกูบนัทกึวา่เป็นซากเมอืงโบราณนับสีพั่นปีทีย่งัสมบรูณ์แบบ 

ในอดตี ตัวเมอืงแบง่ออกเป็น 2 ฝ่ังโดยตัวเมอืงไมม่กีารสรา้งปราการลอ้มรอบ เนือ่งดว้ยตัวเมอืงลอ้มรอบ

ดว้ยทะเลทรายเป็นปราการทางธรรมชาตไิดอ้ยน่างดี เคยตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของจนีนับตัง้แต่

ราชวงศฮ์ัน่จนถงึราชวงศถ์ัง โดยในชว่งปลายราชวงศถ์ัง เมอืงเจยีวเหอ ไดถ้กูยดึครองโดยชนเผ่าครีก์ซี 

ท าใหช้าวเมอืงไดอ้พยพเขา้ไปทางตะวันออก ต่อมาในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ก็ไดถู้กท าลายโดยสิน้เชงิ

จากกองทัพมองโกลของเจสกสิข่าน จากนน้น าท่านเขา้ชม ระบบชลประทานขา่นเออ่จงิ หรอื karez 

ในภาษาอยุกรู ์เป็นระบบชลประทานทีส่บืทอดมาจากเปอรเ์ซยี มโีครงสรา้งจากการขุดอโุมงคใืตด้นิไป

ยัง จุดตน้ก าเนิดน ้าเช่น ตาน ้ า หรือ เทือกน ้ าแข็งใตภู้เขาเทียนซาน ตลอดภายในอุโมงค์จะมีการ

ดัดแปลงทัง้การลดหลัน่ และการปรับความดัน ซึง่ชาวบา้นในยคุสมยักวา่ 2,000 ปีกอ่นสามารถคดิคน้ได ้

โดยไม่ตอ้งใชท้ักษะทางวศิวกรรม ท่านสามารุถพบระบบชลประทานเชน่นี้ไดท้ัว้ภูมภิาคทางตะวันตก

ของเอเชยี โดยเฉพาะประเทศทีรั่บอทิธพิลจากเปอรเ์ซยี ในบางจุดความยาวของอโุมงคอ์าจมนัีบรอ้ย
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กโิลเมตร  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

   MAIXILAI PU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ทูรฟัน – ตุนหวง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – เนนิทรายหมงิซาซาน(รวมรถอุทยาน) + สระน า้

เสีย้วพระจนัทร ์

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงทูรฟัน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมงและสถานีรถไฟ ไม่มี

บนัไดเลือ่น)   

หมายเหตุ เพือ่ความปลอดภยั ทางการไดห้า้มใหม้กีารพกพาวตัถุมคีมหรอื วตัถุไวไฟขึน้บน

รถไฟอยา่งเด็ดขาดหากมกีารตรวจพบอาจจะถกูเจา้หนา้ทีย่ดึโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 น าท่านเดนิทางสู่เมืองตุนหวง จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เนนิทรายหมงิซาซาน ใหท้่านไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม ่ใหท้า่นขีอ่ฐู (ไมร่วมคา่ขีอ่ฐูและไมม่นี าส าหรบัทา่นทีม่ปีญัหาเกีย่วกบักระดกูสนั

หลงั) ชมทะเลทรายอันกวา้ง ซึง่อูฐจะเดนิเรยีวแถวกันตามแนวสันทรายทีโ่คง้ไปโคง้มา หากโอกาส

เหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย การลั่นกลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคน

รอ้ง ซึง่ตามต านานเล่าวา่เคยมกีองทัพถกูพายทุรายพัดกระหน ่าและถกูฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพอยูใ่ตภ้เูขา

ลกูนี้ ดังนัน้เมือ่ท่านลืน่ไถลลงมาจากยอดเนนิจงึอาจมเีสยีงประหลาดเกดิขึน้ และมกัจะเกดิขึน้เมือ่ท่าน

ลืน่ลงจากยอดเขา หลังจากนัน้น าท่านชม สระน า้เสีย้วพระจันทร ์เป็นบ่อน ้ากลางทะเลทราย ที่มนี ้า

ตลอดเวลาไมเ่คยเหอืดแหง้ มคีวามลกึเพยีง 5 เมตร บอ่แห่งนี้มรีปุร่างลักษณะคลา้ยกับเสีย้วพระจันทร ์

จะเป็นทีม่าของชือ่นี ้จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงเจยียีก่วน 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ DUNHUANG FUGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่5 ถ า้มอ่เกา (รวมรถอทุยาน) – เจยียีก่วน – ก าแพงเมอืงจนีดา่นเจยียีก่วน (รวมรถอทุยาน) – จิว่

ฉวน 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าท่านชม ถ า้โมเ่กาคู ถอืเป็นมรดกโลกทีย่ ิง่ใหญ่อกีแห่งหนึง่ของโลก “มอ่เกา” เป็นถ ้าทีม่คีูหานอ้ย

ใหญก่วา่ 495 คหูา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม พระพทุธรปูแกะสลัก และองคเ์จา้แมก่วนอมิ ซึง่ผลงาน

แต่ละคูหาไดม้กีารสรา้งขึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 366 -1277 ดังนัน้ประตมิากรรมหรอืจติรกรรมทีท่า่นจะไดช้มที่

ถ ้ามอเกาแห่งนี้ เก ิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัยตลอดช่วง

ประวัตศิาสตรท์ีนั่บเนือ่งเกอืบหนึง่พันปี 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

น าท่านออกเดนิทางสู่เมอืงเจยียีก่วน (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั่วโมง)จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพง

เมอืงจนีดา่นเจยียีก่วน (รวมรถอทุยาน) เป็นก าแพงเมอืงจนีดา่นสดุทา้ย ทีต่ัง้อยูท่างตะวันตกทีอ่ยูไ่กล

ทีส่ดุของจนี ปราการแห่งนี้สงูกวา่ 1,770 เมตรเหนอืระดับน ้าทะเล เป็นทีต่ัง้ของหอระวังภัย ซึง่สรา้งขึน้

ปลายราชวงศห์มงิ ถงึตน้ราชวงศช์งิ ตัวก าแพงไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมครัง้แรกประมาณปี 1507 ดา้น

หนึง่ทอดไปทางตะวันตกเฉียงใตสู้่เทอืกเขาชเิหลยีนซาน และอกีดา้นทอดไปไปทางเหนือสู่เทอืกเขา

เป่ยซาน สิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่นี้เห็นไดช้ัด นับเป็นด่านชัยภูมทิีเ่หมาะสมแก่การป้องกันการรุกรานจาก

ขา้ศกึไดด้ ีปัจจุบันไดรั้บการบรูณะซอ่มแซมใชเ้วลากอ่สรา้งราว 100 ปี จงึเสร็จสมบูรณ์มพีืน้ที ่33,500 

ตารางเมตร ตัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาทีม่คีวามกวา้งเพยีง 15 เมตรน าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงจิว่ฉวน 
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 ** หมายเหต ุโปรแกรมในวันนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและเวลา ** 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 
  พกัที ่ JIUQUAN HOTELl หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 จิว่ฉวน – จางเย ่– เขาสายรุง้จางเย ่(รวมรถอทุยาน) – วดัพระใหญจ่างเย ่

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงจางเย ่(ใชเ่วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เขาสายรุง้จางเย่ตนัเสยี ตามขอ้มูลธรณีวทิยาจีน ระบุว่า ประตมิากรรม

ธรรมชาตนิี้ ประกอบไปดย้แนวเขาแตม้สเีป็นลายริว้ ซ ึง่เกดิจากหนิทราย และแร่ธรรมชาตทิีค่่อยๆกอ่ตัว

ผา่นการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากวา่ 24 ลา้นปี กอ่นมกีารเกดิของเผ่าพันธุม์นุษยปั์จจุบัน ทวิ

เขาหลากสตีันเสยี นับเป็นลักษณะภมูปิระเทศทีเ่ป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิซึง้พบพบไดใ้นประเทศ

จนีเท่านัน้ และปัจจุบัน เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มคีนจ านวนมากนิยมมาเที่ยวชม ขณะที่จีนยังมทีวิเขา

ลักษณะเดยีวกนักบั ตันเสยีในบรเิวณอกี 5 แหง่ และทัง้หมดลว้นไดรั้บการอนุรักษ์ ภายใตม้รดกโลกเมือ่

ปี 2553 รวมเนื้อทีก่ว่า 450,000 ไร่ น าท่านสักการะ วดัพระใหญ ่หรอื ตา้ฝอซือ่ สรา้งในปีค.ศ.1098 

สมัยซเีซีย่ภายในวหิารใหญ่เป็นที่ประดษิฐานของพระนอนศักดิส์ทิธิอ์งคใ์หญ่ที่สุดของประเทศจีน มี

ความยาว 34.5 ม. พระอังสากวา้ง 7.5 ม. พระกรรณยาว 4 ม. พระบาทยาว 5.2 ม. จากนัน้น าทา่นออก

เดนิทางสู ่สภานรีถไฟเมอืงจางเย ่เพือ่ออกเดนิทางไปเมอืงหลานโจว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ 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 

 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองจางเย่เพื่อ โดยสารรถไฟไปเมืองหลานโจว(ใชเ้วลา 3 ช.ม. 

โดยประมาณ)  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงหลานโจว 

15.30 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8772 

(มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง)  

16.40  น. เดนิทางถงึสนามบนิเฉงิตจูากน ัน้น าทา่นออกเดนิทางสูภ่ตัตาคาร 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ 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 

 เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีรั่กษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัย โดยบรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นทีต่ัง้ของศาล 

เจา้สามกก๊ ทา่นสามารถไปสกัการะ เลา่ปี กวนอ ูเตวีหยุ และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย  

(ไมร่วมคา่เขา้ศาลเจา้สามกก๊ ทา่นสามารถช าระบตัรผา่นประตไูดท้ีท่างเขา้ ทา่นละ 60 หยวน) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.55 น.  เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  (มอีาหารบรกิารบนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

  

 

 

โปรแกรม : เจาะลกึเสน้ทางสายไหม ระเบยีงเหอซ ี 8 วนั 7 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น  
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

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

วนัที ่12 – 19 เม.ย. 62 43,888.- 43,888.- 7,900.- 28,388.- 

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

หมายเหต ุรายการนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 
ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 13,888.- 

ราคานีร้วมรายการทวัร ์+ต ัว๋เครือ่งบนิ  

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ และ คนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ   

กรณีทีผู่เ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 400 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวร ์รวมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 20,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 
บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ 
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    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองจ านวนผูใ้หญน่อ้ยกวา่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 

 3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 350 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 400 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 

8. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ 1,500 บาท 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 
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10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,600 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิและอารเ์จนตน่ิา 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

.................................................................................................................................................. 

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


