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บนิตรง ซอีาน ล ัว่หยาง หยุนไถซาน 
   5 วนั 4 คนื (FD)  
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

    

 สมัผสั . . รถไฟความเร็วสูงไป-กลบั ซอีาน-ล ัว่หยาง มีความเร็วสงูสดุ 300 กม./ช่ัวโมง 

 ซอีาน . . ชม กองทพัทหารดนิเผา (รวมรถไฟฟ้า) มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.1987   

 ตืน่ตาตืน่ใจกบั . . โชว์ราชวงศถ์งั และ การแสดงกงัฟู 

 ชม . . อุทยานหยุนไถซาน ทีม่ีความสวยงาม ไดรั้บการขนานนามว่า " จิว่ไจโ้กวนอ้ย " 

 ล ัว่หยาง . . ชม ถ า้หนิหลงเหมนิ . . มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ.2000 

 ชม สุสานขุนพลกวนอู  แม่ทัพผูย้ ิง่ใหญใ่นสมัยสามก๊ก 

 

** ยงัไมร่วมทิปไกดท์้องถิน่ และทิปคนขบัรถ ** 

** ราคานีร้วม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้** 

** ราคานีไ้ม่แจกกระเป๋า ** 

 

ก าหนดการเดนิทาง 28 ต.ค-01 พ.ย 59 ราคา 27,900 

 21-25 ต.ค 59 (วนัปิยะ) ราคา 31,900 

 25-29 พ.ย 59 ราคา 28,900 

 01-05 ธ.ค 59 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ ราคา 30,900 
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 21-25 ธ.ค 59 (วนัครสิตม์าส) ราคา 30,900 

 31 ธ.ค 59 – 04 ม.ค 60 (ปีใหม)่ ราคา 35,900 

 

1. กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) -ซอีาน-ผ่านชมก าแพงเมอืงซอีาน 

2.   ซอีาน-ล่ัวหยางโดยรถไฟความเร็วสูง-วัดถ ้าหลงเหมนิ 

(รวมรถกอลฟ์)-กระเบือ้งสามส-ีศาลเจา้กวนอู-ล่ัวหยาง-

เจยีวโจว 

3. เจยีวโจว-อุทยานหยุนไถซาน-รา้นผา้เยื่อไผ่-ซนิหมี ่

4. ซนิหมี-่เตงิเฟิง-วัดเสา้หลนิ(รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดยี์-ชมการ

แสดงกังฟู-รา้นผา้ไหม-เตงิเฟิง-ล่ัวหยาง-ซอีานโดยรถไฟ

ความเร็วสูง 

5. โรงงานป้ันตุ๊กตาจิน๋ซ-ีพิพิธภัณฑก์องทัพทหารมา้จิน๋ซี

ฮ่องเต ้(รวมรถกอลฟ์)-เจดยี์ห่านป่าใหญ่-จัตุรัสหอกลอง

จัตุรัสระฆัง-ซอีาน-กรุงเทพ 

 

วนัแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)-ซอีาน-ผ่านชมก าแพงเมอืงโบราณซอีาน 

14.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สายการบนิ THAI AIRASIA 

(FD) โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

 

16.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงซีอาน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 

( ** ไม่รวมอาหารบนเครือ่ง ** ) 

** หมายเหต ุ !! ชว่งเวลาการเดนิทางตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 59 เป็นตน้ไป 

ไฟลบ์นิขาไปจะเปลีย่นเป็น **FD588 DMK-XIY 09.10-14.35** 

(รายการสถานทีท่อ่งเทีย่วสลับรายการตามความเหมาะสม) 

 

21.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ีตัง้อยู่ใน

หุบเขาทีม่แีม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนา

เป็นราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 

ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนย์กลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนี

กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่ ม ี

โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเท ีย่วท ีส่ าคัญของจนี 

หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านผ่านชม ก าแพงเมอืงโบราณ ที่

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บ
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การอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีก าแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิ

ตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สูง 

12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประตู จากนั้นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั GRAND METRO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั  4 ดาว   นอนซอีาน 

วนัที่สอง ซอีาน-ล ัว่หยาง-โดยรถไฟความเร็วสูง-วดัถ า้หลงเหมนิ (รวมรถไฟฟ้า)-กระเบือ้งสาม

ส-ีศาลเจา้กวนอู-ล ัว่หยาง-เจยีวโจว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบกล่อง)  

  น าท่านสู่ สถานรีถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 

น.) มุ่งหนา้สู่ เมอืงล ั่วหยาง อดตีราชธานที ีย่ิ่งใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์ืน

ยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิ ี“บูเซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงล่ัวหยา

งมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทาน

นามเมอืงว่า “นครเสนิตู” มคีวามหมายว่า “เทพนคร”  (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลาก

เอง เพื่อความรวดเร็ว)    

 

ซีอาน-ลั่วหยาง

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

1.50 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านชม ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ า้ประตูมงักร (รวม

รถราง) หมู่ถ ้าพันพระทีตั่ง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอ ีเ๋จยีง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท ีส่ าคัญและน่า

ตืน่ตาตืน่ใจทีสุ่ดแห่งหนึง่ของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนอื และ

สรา้งเพิ่มเตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอื

อุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสัิตว ์เทวดา นางฟ้า 

ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชน

ชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ บูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วน

พระองคเ์ป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี ้การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่ง

นีท้ ีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเห

มนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระ

ประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสัิตวแ์ละทวยเทพ 

กล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบูเซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก จากนั้น

น าทา่นแวะ รา้นกระเบือ้งสามส ีใหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซือ้ สนิคา้

พืน้บา้นทีม่ีช ือ่เสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นหัตถกรรมโบราณของจนี

ยคุราชวงคถั์งจากนัน้น าท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมอืงล่ัว

หยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมรูีปป้ันกวนอูแม่ทัพผูย้ิ่งใหญ่ในสมัยสาม

ก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรักภักด ี

คุณธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอูซึง่โจโฉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลั่วหยาง- 

เจยีวโจว 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

 2 ชม. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xian 6246-DEC-5D-FD-W07 

เป็นผูท้ ีจั่ดพิธฝัีงใหอ้ย่างสมเกยีรต ิจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจยีวโจว 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั  SHAN YANG JIAN GUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว นอนเจยีวโจว 

วนัที่สาม เจยีวโจว- อุทยานหยุนไถซาน-รา้นผ้าเยื่อไผ่-ซนิหมี ่

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานทีส่วยงามทีสุ่ดของมณฑลเหอห

นาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มพีื้นท ีป่ระมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สัมผัสหยุนไถ

ซาน อุทยานธรรมชาตทิ ีไ่ดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน ้าตกทีม่ฟีองน ้าใสสะอาด 

กระจายดุจดังส าล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรุีง้พาดโคง้ทวิทัศนเ์ป็นภูเขาสูงตระหง่าน

เกนิเอือ้มถงึเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดู

ใบไมเ้ปลีย่นสจีะเหมอืนอุทยานทีเ่ต็มไปดว้ยสสัีนของใบไมห้ลากสสีวยงามเต็ม

พื้นท ีท่ั่วอุทยานสวรรคห์ยุนไถซานจนท าใหท้ ีน่ ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า"จิว่ไจโ้กว

นอ้ย" อกีดว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านแวะ รา้นผา้เยือ่ไผ ่ทีม่ชีือ่เสยีงของทอ้งถ ิน่ เป็นซือ้สนิคา้ท ีท่ ามาจากเยื่อ

ไผ่ เป็นสนิคา้โอท็อป มหีลายรูปแบบอาท ิยาสฟัีน ผา้เช็ดตัว เสือ้ผา้ ถุงเทา้ ของ

ใชแ้ละของตกแต่งในบา้นต่างๆ  เป็นตน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท ีพั่ก 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 

3 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั CHEERED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั  4 ดาว   นอนซินหมี ่

วนัที่สี ่  ซนิหมี-่เตงิเฟิง-วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดยี์-ชมการแสดงกงัฟู-รา้นผ้าไหม- 

   เตงิเฟิง-ล ัว่หยาง-ซอีานโดยรถไฟความเร็วสูง-เกีย๊วซอีาน+โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางสู่ เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีตั่ง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี 

(วทิยายุทธชาวจนี) น าท่านชม วดัเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง 

เมอืงเจิง้โจว ราชธานโีบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่ ซึง่ก่อตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนาม

ว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนา

เมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพื่อใหเ้ขา้ถงึสัจธรรม ต่อมา

อารามแห่งนีก้ลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จั้กกันดใีน

นาม “กังฟู” น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก่ วหิารสหัสพุทธ สถานที่

ประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 

องค ์น าท่านชม ป่าเจดยี ์หรอื ถา่หลิน ทีม่หีมู่เจดยี์กว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานที่

บรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนัน้ ชมการแสดงกงัฟู ท ีม่กีารสบื

 

 

 

 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 1 

ช ัว่โมง 
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ทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเท ีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกังฟูใน

บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น าท่านแวะชมสนิคา้พื้นเมอืงของจนี รา้นผา้

ไหม ทีม่ชีือ่เสยีงของจนี   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงล ั่วหยาง อดตีราชธานใีนสมัยราชวงศฮ์ั่นตะวันออก จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง ขบวนที ่

(G659/16.04-17.40 น.) กลับสู่ เมอืงซีอาน  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 

1.50 ช ัว่โมง 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
เมนูพเิศษ 

เกีย๊วซีอาน 

 
น าชมโชวร์าชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ ์

ถังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสูงสุด 
 

ทีพ่กั GRANDMETRO PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             นอนซีอาน 

วนัที่หา้        โรงงานปั้นตุก๊ตาจิน๋ซ ี-พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จิน๋ซฮีอ่งเต(้รวมรถกอลฟ์)-ผ่านชม  

                   สุสานจิน๋ซฮีอ่งเต-้เจดยี์หา่นป่าใหญ ่-จตัุรสัหอกลองจตัุรสัหอระฆงั-ซอีาน-กรุงเทพฯ    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (แบบกล่อง)    

 น าท่านชม โรงงานป้ันตุ๊กตาจิน๋ซี จากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จิน๋ซ ี

ฮ่องเต ้สถานทีส่ าคัญทีสุ่ดของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์ร

ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) 

น าชมหุ่นป้ันนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋

ซฮี่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวน

กว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกันทุก

ตัว มบัีนทกึว่าสุสานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลา

ก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น 

สุสานของจกัรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม

แผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทีตั่ง้ของสุสานแลว้แต่ยัง

ไม่มกีารเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของ

วัตถุโบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถูกอากาศภายนอก  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

 น าท่านชม เจดยี์หา่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) แหง่วัดฉือเอิน 

สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลีจ่ ือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ีส่าม แหง่

ราชวงศถั์ง และ ไดน้ิมนตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรือรูจ้ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระ

เถระทีม่ีช ือ่เสยีงทีส่ดุในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากว่า 15 ปี จาริกไปถงึอินเดยีและ
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ไดน้ าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนา กลับมาเผยแผ ่ในแผน่ดนิจนี

ใหม้าอยูท่ีวั่ดฉือเอินแหง่นี้ พระถังซัมจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้ง

เจดยีห์า่นป่าใหญใ่นวัดฉือเอินเพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่น

ไดน้ ามาจากอินเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกว่าพันเลม่ จากนัน้เท ีย่ว

ชม จตุัรสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรม

สมัยราชวงศห์มงิ ต่อมาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดย

รักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร 

โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสูง 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร 

ประตูดา้นเหนอืและใตสู้งและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้

ชัน้ท ีส่องและชัน้ท ีส่ามเป็นเครือ่งใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีท ี ่

17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระ

จักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนติ มคีวาม

คงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น 

จตุัรสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตี

ระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวา้ง

และยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอฐิด า มปีระตูทัง้ 4 ทศิ สูงและกวา้ง 6 เมตร หลังคา

สีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม 

 บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จานัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ  

22.05 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA   

FD589 ( ** ไม่รวมอาหารบนเครือ่ง ** ) 

** หมายเหต ุ !! ชว่งเวลาการเดนิทางตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 59 เป็นตน้ไป 

ไฟลบ์นิขาไปจะเปลีย่นเป็น ** FD589 XIY-DMK 15.25-19.00 ** 

(รายการสถานทีท่อ่งเทีย่วสลับรายการตามความเหมาะสม) 

 

01.25 น.  เดนิทางกลับถงึ กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอื

ทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางใน

กรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

หมายเหตุ   รายการทอ่งเทีย่วนีห้รอืเทีย่วบนิอาจเปลีย่นแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม    

  ท ัง้นีถ้อื เป็นเอกสิทธิข์องผูจ้ดั โดยยดึถอืตามสภาพการณ์เป็นส าคญั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที่ 28 ต.ค-01 พ.ย 59 27,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

วนัที ่21-25 ต.ค 59  (วนัปิยะ) 31,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 21,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

วนัที ่25-29 พ.ย 59 28,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

วนัที ่01-05 ธ.ค 59 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 30,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

วนัที ่21-25 ธ.ค 59 (วนัครสิตม์าส) 30,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 20,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

วนัที ่31 ธ.ค 59 – 04 ม.ค 60 (ปีใหม่) 35,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 21,900 ไมม่รีาคาเด็ก 4,800 

 

 

****เที่ยวบนิอาจมกีารเปลีย่นแปลงจากรายการเล็กนอ้ย กรุณาตรวจสอบอกีคร ัง้กอ่นจอง****** 

กรณีชาวตา่งชาตโิปรดสอบถาม *** 

 

 

 

 

ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื กระเบือ้งสามส,ี รา้นเยือ่ไผ,่ รา้นผา้ไหม, โรงงานป้ันตุ๊กตาจิน๋ซ ีซึ่ง

จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจากมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทุกทา่นทราบวา่ 

ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ื้อขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบั

ใดๆ ท ัง้สิ้น 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี  

(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท) 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

(รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท) 

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน   

9. น า้หนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั และ สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัตอ้งไม่

เกนิ 7 กโิลกรมัถา้น า้หนกัและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้  จะตอ้งเสีย

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

10. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

6.  คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

     เดนิทางท ัง้หมด 5 วนั จา่ยทปิไกด ์50 หยวน คนขบั 50 หยวน รวมเป็น 100 หยวน ตอ่คน 
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การยกเลิก 

1.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2.  แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

4.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรง   

     หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิไดร้วมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น  

    Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมา 

    จ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอื

เดนิทาง  

2.  ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

3. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ า

แลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีท ีอ่อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยิกเลกิหรอื

ขอเลือ่น การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าต๋ัวหรอืขอคนืค่าทัวรท์ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้เวน้แต่ 

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต๋ัวเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่

หักค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มกีารยื่นวซ่ีา หรอืมกีารเสยีค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต๋ัวเครือ่งบนิ แต่มกีารยื่นวี

ซ่าไปแลว้หรอืมค่ีาใชจ่้ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท ีจ่่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ต๋ัวเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผู ้

ยกเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ต๋ัว 3,000 บาท + ค่าต๋ัวเครือ่งบนิใหม่ทัง้หมดในโปรแกรม 

และวันเดนิทางนัน้ๆ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ / ต๋ัว 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ่้ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าท ี่

ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ (ค่าต๋ัวเครือ่งบนิของผูท้ ีไ่ม่เดนิทางทีอ่อกต๋ัวไปแลว้ แต่สามารถหา

ผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิท าเงนิคนืใหซ้ึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน) 
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หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิาร

ทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 x 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

 และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให ้

ขอ้มูลเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทสุ์่มตรวจทุกวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่าง

นอ้ย 5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่าน

อาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
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 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 

 

 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยื่นวซ่ีาโดย ไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้ใน

อนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัท.์................................ มอืถอื.................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์      Xian 6246-DEC-5D-FD-W07 

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

.....................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)………………………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ......................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่)......................................................................... 

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

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

รหสัไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ..................................... 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) = 

NAME...............................................................SURNAME................................................... ................... 

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

 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษัิทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ่มเตมิ  อาจท าใหท้่านเกดิ 

ความไม่สะดวกภายหลัง  ทัง้นีเ้พื่อ   

       ประโยชนข์องตัวท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครัด) 

  


