
 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 
ที่  8 / 2562 

เร่ือง  รับสมัครสมาชิกสามัญเข้าร่วมทัศนศึกษา  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจ้ิงโจว  ซีอาน  ลั่วหยาง) 

************************* 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  ก าหนดจัดทัศนศึกษา ประจ าปี 2562 ณ สาธารณรัฐ- 

ประชาชนจีน (เจิ้งโจว  ซีอาน  ลั่วหยาง) 5 วัน 4 คืน เดินทางโดยสายการบิน Thai Smile  ระหว่างวันที่  
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีค่าใช้จ่ายคนละ 28,900.00 บาท (สองหม่ืนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
และรับของท่ีระลึกเป็น “ตุ๊กตาจิ๋นซีฮ่องเต้”  ก าหนดเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้ 

1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมทัศนศึกษา (สมาชิก และผู้ติดตาม) ไม่ต่ ากว่า 70  คน ตั้งแต่ 
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น. 

2.  สมัครด้วยตนเองพร้อมจ่ายค่ามัดจ า 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตั้งแต่ 
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  เวลา 15.00 น. ณ ฝ่ายส านักงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินมัดจ า) 

3.  การสมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด  
โดยยื่นช าระเงินพร้อมใบสมัคร และ หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง พร้อมส าเนา ที่มีอายุการใช้งาน 
เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง  

4.  สมาชิกท่ีไม่เคยใช้สิทธิ์การสัมมนาในประเทศ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ หรือเคยใช้สิทธิ์ 
การสัมมนาในประเทศ หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ มาแล้วเกินกว่า 3 ปี จะได้รับทุนสนับสนุนจากสหกรณ์  
เป็นเงินคนละ 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 5.  ค่าใช้จ่าย 
   5.1  งวดที่ 1  ช าระในวันที่สมัคร จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
   5.2  งวดที่ 2  ช าระส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ดังนี้ 
          5.2.1  สมาชิกตามข้อ 4. ช าระ จ านวน 15,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน 
         เก้าร้อยบาทถ้วน) 
          5.2.2  สมาชิกอ่ืน ๆ และผู้ติดตาม (ถ้ามี) ช าระ คนละ 18,900.00 บาท  
         (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)   
   โดยสามารถช าระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด หรือโอนเงิน 
เข้าบัญชี ชื่อ“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด” ประเภทบัญชีออมทรัพย์  ดังนี้ 

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย จ ากัด   สาขาศรีย่าน     เลขที่บัญชี  012-1-34476-2 
- บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาย่อยสามเสน  เลขที่บัญชี  073-2-09794-1  

หมายเหตุ หลังจากโอนเงินแล้วให้ส่งหลักฐานทันที พร้อมแจ้งการโอนมายังสหกรณ์ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 
02-241-8111 หมายเลขโทรสาร 02-241-3451 
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 กรณีท่ีสมาชิกน าหนังสือเดินทาง (Passport)  มาให้หลังจากวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเร่งด่วนเพ่ิม จ านวน 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)  

6.  สถานที่รับสมัคร 
    6.1  สมาชิกที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  

  ให้สมัคร ที่ส านักงานสหกรณ์ 
    6.2  สมาชิกต่างสังกัด สมัครที่ส านักงานสหกรณ์ หรือผ่านตัวแทนต่างสังกัด หรือ 

      ผู้ประสานงานสหกรณ์ในสังกัดนั้น ๆ  
7.  สมาชิกไม่สามารถมอบสิทธิ์การเดินทางให้ผู้อ่ืนได้  

       8.  นอกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาอบรมและ 
การประชาสัมพันธ์ 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 24 ธันวาคม 2561 
 

 

  
       (นายแพทย์จักราวุธ  มณีฤทธิ์) 
                        ประธานกรรมการ 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ใบสมัครทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีบัญชี 2562  

วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจิ้งโจว ซีอาน ลั่วหยาง) 5 วัน 4 คืน 

***************************************** 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................ 
โทรศัพท์ที่ท างาน........................................มือถือ.............................................E-mail..................................................... 
มีความประสงค์พักคู่กับ (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................เลขทะเบียนสมาชิก................... 
สังกัดโรงพยาบาล    ( โปรดท าเครื่องหมาย x  ลงในช่อง ) 
  คณะแพทยศาสตร์ฯ          รพ.ตากสิน            รพ.ลาดกระบัง              เกษียณอายุ    

        คณะพยาบาลศาสตร์ฯ       รพ.เจริญกรุงฯ        รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ      รพ.เวชการุณย์ฯ  
  รพ.กลาง                       รพ.สิรินธร             รพ.ราชพิพัฒน์              รพ.คลองสามวา       
  อ่ืน ๆ  ................................................. 

 
 
 

                    

             

             

             

                               

ข้อก ำหนด/เงื่อนไข 

         ข้อก ำหนด/เงื่อนไข 

                    

                 

  

 
ข้อก ำหนด/เงื่อนไข 

        ข้อก ำหนด/เงื่อนไข 

 1.  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.  
 
 
 

สังกัด …………………….. 
No. ………………...…….. 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 

   กลุ่ม 1    สมาชิกไม่เคยใช้สิทธิ์สัมมนาในประเทศ / ทัศนศึกษาต่างประเทศ หรือเคยใช้สิทธิ์การสัมมนาในประเทศ  
                     หรือทัศนศึกษาต่างประเทศ มาแล้วเกินกว่า 3 ป ี  

   กลุ่ม 2     สมาชิกอ่ืน ๆ และผู้ติดตาม....................................................................... 
 

เอกสารส าหรับการเดินทาง                   
            หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน   ชุด ต้องมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 

     * กรณีที่สมาชิกน าหนังสือเดินทาง (Passport)  มาให้หลังจากวันศุกร์ที่  5 มกราคม  56  จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ขอวีซ่าเร่งด่วนเพ่ิม จ านวน  ,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน)      

การช าระเงิน        งวดที่ 1 ช าระในวันที่สมัคร จ านวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

              งวดที่   ช าระส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม  56   
- สมาชิกกลุ่มที ่1 ช าระ จ านวน 15,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
- สมาชิกกลุ่มท่ี   ช าระ จ านวน 18,900.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

                   บมจ.ธนาคารกรุงไทย              สาขาศรีย่าน     เลขที่บัญชี  01 -1-34476-  
                   บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์         สาขาย่อยสามเสน  เลขท่ีบัญชี  073- -09794-1 
                                  
 
          ...................................................                                                                    

                ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร                         ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
                     (............................................)ตัวบรรจง                                    (....................................................) 
                   วันที่.........เดอืน.............พ.ศ...........    ลายมือชื่อผู้รับใบสมัคร/และตรวจสอบหลักฐาน 
 

รับที.่..................................................... 
วันที.่..................................................... 
ผู้รับ.........................เวลา...................น. 
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เดนิทางกบัมคัคเุทศกม์อือาชพี ช านาญเสน้ทาง 

 

เดนิทางดว้ยสายการบนิไทยสมาย 

ชมโชวอ์ลงัการ นาฏศลิป์สมยัราชวงศถ์งั 

เมน ูเกีย๊วซอีานหลากรส เป็ดปกักิง่ สกุ ี ้
แจกฟร!ี! ตุก๊ตาจิน๋ซฮีอ่งเต ้

 ก าหนดการเดนิทาง  วนัที่  15 - 19 กมุภาพนัธ์ 2562 
วนัแรก  กรุงเทพฯ  - เจิง้โจว   
12.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ E โดยมีเจา้หนา้ท่ี

จากทางบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ท่าน 
15.40 น. ออกเดินทางสู่เจ้ิงโจว โดยสายการ THAI SMILE โดยเท่ียวบิน WE 680 /FD588 
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20.50 น. เดินทางถึง นครเจิง้โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ า เหลืองตอนปลายของท่ีราบจีนเหนือ เป็น
เมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์งปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง ใหม่ของจีน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมือง จากนั้นน าคณะท่านเดินทางเขา้ท่ีพกั 

 พกัที ่GUANG DONG HOTEL  4* หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
วนัทีส่อง             พพิธิภัณฑ์เหอหนาน – ช้อปป้ิงจัตุรัส27 – เติงเฟิง – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกงัฟูต้นฉบับ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านชม พพิธิภัณฑ์เหอหนาน ตั้งอยูใ่นเมืองเจ้ิงโจว เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์แสดงวตัถุโบราณและเร่ืองราวในอดีตพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดเ้กบ็รักษาโบราณวตัถุถึง 1 ลา้น 3 แสนช้ิน คิด
เป็น 1 ใน 8 ของโบราณวตัถุท่ีมีอยูใ่นพิพิธภณัฑท์ัว่ประเทศจีนเกบ็รักษาโบราณวตัถุไวม้าก มาย บางส่วนเป็นของล ้า
ค่าหาดูไดย้าก  จากนั้นน าท่าน อิสระชอ้ปป้ิงท่ี จัตุรัส 27 เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเมืองเจ้ิงโจวศูนยร์วมของ
หา้งสรรพสินคา้ ร้านอาหารท่ีมีสินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของฝากของท่ีระลึกตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่าน
เดินทางต่อไปท่ีเมืองเติงเฟิง 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารนาํท่านชม   วดัเส้าหลนิ  (รวมค่ารถเลก็) ซ่ึงก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ 

“พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้าํพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึก
ญาณสมาธิเพื่อใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัท่ีรู้จกักนัดี
ในนาม “กงัฟ”ู   จากนั้นนาํท่านชมส่ิงสาํคญัในวดัเสา้หลิน  อนัไดแ้ก่ วหิารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชมป่าเจดย์ี หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 
200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน นาํท่าชม  การแสดงกงัฟู  ท่ีมีการสืบทอดเป็น
บทเรียนและมีการจดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟใูนบริเวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน นาํท่านเดินทางสู่ 
เมืองลัว่หยาง เมืองเอกแห่งมณฑลเหอหนาน (ใชเ้วลาประมาณ1ช.ม.)ลัว่หยางเป็นอดีตราชธานีท่ียิง่ใหญ่นบัเป็นท่ี
สองรองจากซีอาน เมืองน้ีรุ่งเรืองท่ีสุดในสมยัราชวงศซ่์ง และราชวงศถ์งั 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร     พกัที ่WAND HOTEL 4* หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
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วนัทีส่าม ถ า้หลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – ซีอาน – ร้านผ้าไหม - จัตุรัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลมิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม นาํท่านชมสถานท่ีทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมท่ีวิจิตรตระการ

ตาท่ีสุดคือวดัถ า้หลงเหมิน   แห่งพทุธศาสนา ซ่ึงตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองไปทางใตป้ระมาณ 8 ไมล ์(13 กิโลเมตร) บน
ทั้งสองฝ่ังของแม่นํ้ายี ่ วดัถํ้าน้ีถูกสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 5-7 ท่ีน่ีมีคูหาต่างๆ กวา่ 1,300 คูหาซ่ึงมีคูหายอ่ยลงไปอีก 
700 แห่งและเป็นท่ีตั้งของเจดียก์วา่ 40 องค ์งานเขียนโบราณ2,780ช้ินงานประติมากรรมและจิตรกรรมกวา่ 100,000 
ช้ิน ผลงานประติมากรรมอนัประณีตและเลอค่าถูกลอบโจรกรรมไปในช่วงเปล่ียนศตวรรษท่ีแลว้และศตวรรษน้ี 
ผลงานซ่ึงถูกโจรกรรมเหล่าน้ีปัจจุบนัถูกเกบ็รักษาอยูใ่นพิพิธภณัฑส่์วนตวัหลายแห่งในประเทศตะวนัตก เป็นท่ีเกบ็
รักษาศิลปะทางพทุธศาสนาท่ีลํ้าค่าและโดดเด่นไปจากท่ีอ่ืน ในคูหาของถ า้พระพุทธรูปหม่ืนองค์ ท่านสามารถศึกษา
รูปแบบโบราณวตัถุชนิดต่างๆ ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์วย่เหนือไปจนถึงสมยัราชวงศถ์งั  พระพทุธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความ
สูงกวา่ 55 ฟุต (17 เมตร) ส่วนองคท่ี์เลก็ท่ีสุดมีความสูงไม่ถึงหน่ึงน้ิว ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ทางฝ่ังแม่นํ้าตะวนัตกยงัคงอยู่
ในสภาพท่ีดีมาก  เป็นอีกท่านท่ีคนจีนยกใหท่้านเป็น เทพเจา้แห่งความซ่ือสตัยแ์ละจงรักภกัดี ถือคุณธรรมและมีความ
กลา้หาญในยคุสมยัของสามก๊ก  หลงัจากนั้นนาํคณะท่านเดินทางชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยูห่่างจากเมืองลัว่หยางออกไป
ประมาณ 7 กิโลเมตรแม่ทพักวนอู  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  นาํท่านเดินทางสู่เมืองซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) จากนั้นนาํท่านแวะ

ชม ร้านผา้ไหม ของจีนชมวิธีการนาํเสน้ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมา
ทาํไสน้วมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้องนาํท่านชมจัตุรัสหอกลองหอระฆงัซ่ึงตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองซีอาน ซ่ึงนบั เป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แขวนระฆงั ไวบ้นยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเชา้มีความสูง 36 
เมตรอาคารมีลกัษณะแบบจีนสร้างข้ึนดว้ยไมท้ั้งหมดภายในจดัแสดงเคร่ืองเรือนเคร่ืองลายครามและของมีค่าตั้งแต่
ราชวงศห์มิงจนถึงราชวงศชิ์งและไดช้มจตุัรัสหอกลองท่ีใชบ้อกเวลาในตอนกลางคืนจากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงท่ี ถนน
มุสลมิ ยา่นการคา้ ของชาวมุสลิมในจีนท่ีมีของมากมายใหเ้ลือกซ้ือและชอ้ปกนัเพลินๆ 
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...สุกีม้องโกล 

พกัที ่ HOLIDAY INN HOTEL  NORTH 4* หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั 
 

วนัทีส่ี่     ซีอาน - สุสานทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเต้- สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้ – วดัชิงหลง – ศาลเจ้าหลกัเมือง- ชมโชว์นาฏศิลป์สมัย
ราชวงศ์ถงั  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม นาํท่านเดินทางสู่ สุสารกองทพัทหารดนิเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ ตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองซี
อานไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 35 กม. ชาวจีนเรียกสุสานแห่งกองทพัของจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเตว้า่ “ฉินหยง่” บา้งเรียก “ปิงหม่าหยง่” 
โดยปิง หมายถึง ทหาร , หม่า หมายถึง มา้ , หยง่ หมายถึง หุ่น ซ่ึงสุสานกองทพัมีทั้งหมด 3 หลุม โดยทางการเปิดใหช้มเพียงหลุมท่ี 1 
และ 3 เท่านั้น สถานท่ีแห่งน้ีถกูขดุพบโดยบงัเอิญ ในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ในขณะท่ีขดุดินเพ่ือทาํบ่อนํ้า บริเวณ

เชิงเขาหลีซาน โดยในระหวา่งท่ีขดุนั้นกบ็งัเอิญพบกบัซากของทหารดินเผา ท่ีทราบภายหลงัวา่มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี  จากนั้นนาํ
ท่านแวะชมโรงงานผลิตตุก๊ตาจ๋ินซีฮ่องเต ้( แจกตุก๊ตาจ๋ินซีท่านละ 1 ตวั )  

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อระหวา่งทางท่านจะไดผ้า่นชม สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้ สุสานท่ี

ขณะน้ียงัไม่ไดมี้การขดุลงไปเน่ืองดว้ยวา่ดา้นในนั้นมีสารปรอทมากผดิปกติตามบนัทึกประวติัศาสตร์กล่าววา่ภายใน
นั้นเป็นการจาํลองเมืองจีนเอาไว ้และใชส้ารปรอทแทนแม่นํ้าทั้งหมดในนั้นประการท่ีสองคือกลวัวตัถุโดนอากาศ
แลว้ผดิสภาพไปเหมือนการขดุคร้ังแรกและคร้ังท่ีสองท่ีผา่นมา  จากนั้นนาํท่านชม วดัชิงหลง หรือท่ีเรียกวา่ Green 
Dragon Temple ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองโบราณของเมืองซีอาน วดัชิงหลงน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงทางดา้น
สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมโบราณสถาน เป็นหน่ึงในแหล่งกาํเนิดของพทุธศาสนาลึกลบัซ่ึงเป็นหน่ึงในแปด
ของนิกายทางพทุธศาสนาและเป็นแหล่งกาํเนิดของพทุธศาสนาในประเทศญ่ีปุ่น ในขณะเดียวกนักเ็ป็นท่ีรู้จกักนัดี
สาํหรับการช่ืนชมดอกเชอร์ร่ี หรือ ดอกซากุระในฤดูใบไมผ้ลิและชมศาลเจ้าหลกัเมืองศาลท่ีเก่าแก่ท่ีสุดซีอานจากนั้น
นาํท่านชมการแสดง ! นาฏศิลป์สมัยราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆ ในสมยัราชวงศถ์งั ท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองท่ีสุด 



 

5 Clinictour : 44/805 Phaholyotin Rd.,Anusawari,Bangkean, Bangkok 10220     License: 11/05805 

TEL: 0-2040-2223 FAX: 0-2040-3332 HOTLINE: 06-2837-7728  EMAIL: clinictour_boy@hotmail.com 

 

5 

 
 
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ...เกีย๊วซีอาน 

พกัที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL NORTH  4* หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห้่า  พพิธิภัณฑ์ซีอาน – พระราชวังต้าหมิงกง – ก าแพงเมืองโบราณ – เจิง้โจว(รถไฟความเร็วสูง) – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าทีห้่องอาหารของโรงแรม นาํท่านชม พพิธิภัณฑ์ซีอาน ท่ีรวบรวมโบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจาก

สุสานโบราณและของเก่าจากพื้นท่ีต่างๆรอบฉางอนันบัแสนช้ินจากนั้นน าคณะท่านเดินทางต่อเพือ่ไปยงั พระราชวงัต้า
หมิงกง เป็นการขดุพบ ท่ีตั้งของพระราชวงัโบราณสมยัราชวงศถ์งั “ตา้หมิงกง” ถูกสร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 634 โดยพระ
บรมราชโองการของหล่ีซ่ือหมิง ฮ่องเตเ้รืองอาํนาจแห่งราชวงศถ์งัในยคุท่ีนครฉางอนั (ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ เป็น
ศูนยก์ลางอารยะธรรมและศูนยก์ลางการคา้ขายระหวา่งประเทศเช่ือกนัวา่ 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ในสมยัราชวงศถ์งัไดใ้ช้
พระราชวงัตา้หมิงกงเป็นท่ีประทบัต่อเน่ืองมานานนบั 200 ปี กาลเวลาท่ีผนัเปล่ียนหลากยคุหลายสมยันบัพนัปี ทาํให้
ไม่มีใครรู้วา่ “ตา้หมิงกง” เดิมเคยมีท่ีตั้งอยูต่รงไหน จนมีการขดุพบแนวท่ีตั้งกาํแพงวงัรัศมี 3.2 กิโลเมตรใจกลางนครซี
อาน จึงทราบวา่ “ตา้หมิงกง” ในอดีตจึงมีขนาดใหญ่กวา่พระราชวงัแวร์ซายย ์3 เท่า มีขนาดใหญ่กวา่พระราชวงั
ตอ้งหา้มกูก้งในนครปักก่ิง 4.5 เท่าและมีขนาดใหญ่กวา่พระราชวงัเครมลินถึง 12 เท่า น่ีคือความยิง่ใหญ่ของพระราชวงั
โบราณในสมยักวา่พนัปีของราชวงศถ์งันาํท่านเขา้ชมในส่วนพพิิธภณัฑ ์ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองดา้น
สถาปัตยกรรมโบราณ 



 

6 Clinictour : 44/805 Phaholyotin Rd.,Anusawari,Bangkean, Bangkok 10220     License: 11/05805 

TEL: 0-2040-2223 FAX: 0-2040-3332 HOTLINE: 06-2837-7728  EMAIL: clinictour_boy@hotmail.com 

 

6 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ.. เป็ดย่างปักกิง่  จากนั้นนาํท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ท่ีสร้างข้ึน

ในสมยัราชวงศห์มิงมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและไดรั้บการอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็น กาํแพงส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
จากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีดา้น รวม 13 ประต ู  นาํคณะท่านเดินทางไปเมืองเจ้ิงโจว โดยรถไฟ
ความเร็วสูง ท่านจะไดส้มัผสัเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการขนส่งมวลชนของ สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือถึงเจ้ิงโจว
น าท่านแวะ ร้านขายของฝาก มีผลิตภณัฑม์ากมายไม่วา่จะเป็นของทานเล่น ของฝากต่างๆใหท่้านไดเ้ลือกชอ้ปตาม
อธัยาศยั 

 
ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
  เม่ือถึงเวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินเจ้ิงโจว 
22.35 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี  WE681 / FD589 
01.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพฯ..พร้อมความประทบัใจ 
 

**ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษทัฯ จะ
องิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 

 
*** ราคาโปรแกรม รวมค่าวีซ่า ทิปไกด ์คนขบั และหวัหนา้ทวัร ์***      

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ ่/ เด็ก 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยวจา่ยเพ่ิม 

15 - 19 กมุภาพนัธ ์2562 28,900.- 8,000.- 
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อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั   ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนํ้ามนั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งนาํเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน  
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตก
ลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  
8. นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , มีประกาศเปล่ียนแปลงนํ้าหนกั และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยใหก้ระเป๋าสัมภาระท่ีโหลด
ใตท้อ้งเคร่ืองไดท่้านละ 1 ใบ มีนํ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 1 ช้ิน นํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัมถา้
นํ้าหนกัและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนดไว ้จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม 

10,ค่าทิปไกด ์วนัละ 10 หยวนต่อคน ต่อวนั และ คนขบัรถ วนัละ 10 หยวนต่อคน ต่อวนั แปลวา่ เดินทางทั้งหมด 6 วนั จ่ายทิปไกด ์60 
หยวน คนขบั 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
3. ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
7. 8. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีตอ้งการใบกาํกบัภาษี) และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
การยกเลกิ 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5.ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรง หรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด
เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
การส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาสาํรองท่ีนัง่+ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจง้ช่ือ+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือ ชาํระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ
หรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย,การถูกทาํร้าย,การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลงทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่
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กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศอนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ
เป็นท่ีเรียบร้อยแต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์
ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจนมีการยกเลิกล่าชา้เปล่ียนแปลงการบริการจากสายการบินบริษทัฯขนส่ง หรือ 
หน่วยงานท่ีใหบ้ริการบริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนใหแ้ต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของ
บริษทัฯกาํกบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบินจะไม่มี
การคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็นจาํนวนเงิน 300 หยวน / คน / 
วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ังมิเช่นนั้นทางบริษทั 
จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิ 

 
เอกสารในการท าวซ่ีาจีนส าหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
4. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ซ่า 
5. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
6. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 
7. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, สาํเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/)และในกรณีท่ีเดก็ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
8. ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น 
ท่ีทาํงาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการ
โทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัทาํการ (ก่อนออก
เดินทาง) 
10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร 
เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้  
11. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้
เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็น
อยา่งดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 
12. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
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- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ี
สถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม 100 บาท 
- เอกสารที่ต้องเตรียม  
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็  
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการทาํงาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
„ ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 1,200 บาท 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 



ของที่ระลึกเป็น “ตุ๊กตาจิ๋นซีฮ่องเต้”  


