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HILIGHT 
 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต ้จักรพรรดอิงค์แรกที่

รวบแผ่นดนิจนีเป็นหนึง่  

 ชมโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงยอ้นอดีต

เรือ่งราวความเจรญิรุ่งเรอืง  

 ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง พรอ้มชอ้ป

ป้ิงตลาดมุสลมิ  

 ลิม้รสเมนูข ึน้ชือ่ที่ท่านไม่ควรพลาด เป็ด

ย่าง และ เกี๊ยวซอีาน 

 

ซอีาน เจาะต านาน

ทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้

4 วนั 3 คนื 

 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

 เดนิทาง : พ.ค.-ต.ค. 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 21,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่01-04 พ.ค. 62 22,900.- 

วันที ่14-17 ก.ค. 62 (วันอาสาฬบูชา) 22,900.- 
วันที ่26-29 ก.ค. 62 (วันเฉลมิพระชนมพรรณา ร.10) 23,900.- 
วันที ่11-14 ต.ค. 62 (วันคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 21,900.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง)
(FD588/16.40-21.35)  

  ✈ 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 
โรงงานตุ๊กตาป้ันดนิเผา – พพิธิภัณฑก์องทัพทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถ
กอลฟ์) – ผ่านชมก าแพงเมอืงซอีาน-เกี๊ยวซอีาน –โชวร์าชวงศถั์ง 🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
เจดยี์ห่านป่าใหญ่-รา้นผา้ไหม-พพิธิภัณฑซ์อีาน-จตุรัสหอกลอง-หอ
ระฆัง-ชอ้ปป้ิงตลาดมสุลมิ 🍽 🍽 🍽 

HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
วัดลามะ–วัดชงิหลง-ถนนศลิปะซูย่วนเหมนิ ซอีาน(สนามบนิซอีาน
เซยีงหยาง) – กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) (FD589/22.50-01.45)  🍽 🍽 ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบนิซีอานเซียงหยาง)

(FD588/16.40-21.35) 

13.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบนิแอรเ์อเชยี(FD) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดนิทาง

ใหก้ับทกุทา่น 

16.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยเทีย่วบนิที ่FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

21.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ สนามบนิซอีานเซยีงหยาง เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาที่มี

แม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มีประวัตศิาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม 

“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่งๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการ

ตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศตา่งๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทาง

สายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่ันล ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญ

ของจนี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ทีพ่กั 
   โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่2 
โรงงานตุก๊ตาปัน้ดนิเผา – พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจ ิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) 

– ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน-เกีย๊วซอีาน –โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าท่านชม โรงงานป้ันตุ๊กตาจิน๋ซี จากนั้นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิน๋ซี ฮ่องเต ้

สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมืองซอีาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุน่ป้ันนักรบกองทหารอารักขา

สสุาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิ๋นซฮี่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนไดขุ้ด

คน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ และมี

ใบหนา้แตกตา่งกันทุกตัว มบีันทกึว่าสสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใช ้

เวลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 

 

 

 

ผ่านชมบรเิวณทีค่าดวา่เป็น สุสานของจกัรพรรดจิ ิน๋ซฮี่องเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจีนที่

ไดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แตย่ัง

ไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของวัตถุโบราณที่

อาจเสยีหายเมือ่ถูกอากาศภายนอก  น าท่านผ่านชม ก าแพงเมอืงซอีาน (Xian City Wall) 

เมือ่สมัยราชวงคห์มงิประมาณ600กวา่ปีเป็นก าแพงเมอืงโบราณทีส่มบูรณ์ทีสุ่ดของประเทศจีนที่

หลงเหลอือยูใ่นปัจจุบันก าแพงเมอืงซอีานเป็นมรดกล ้าคา่ชิน้หนึง่ทีร่าชวงศห์มงิสรา้งใหล้กูหลาน

ก าแพงสรา้งดว้ยสว่นผสมของผงปูน ดนิและอฐิ ประสานดว้ยขา้วเหนียวและน ้าตาลมคีวามยาว

โดยรอบ13กโิลเมตรบนก าแพงเป็นทางเดนิกวา้ง 12-14เมตรผนังก าแพงดา้นนอกมชีอ่งยงิธนู 

5,894 ชอ่งนอกก าแพงมคีเูมอืงลอ้มรอบก าแพงเพือ่ป้องกันขา้ศกึอกีชัน้บรเิวณก าแพงท าสนาม

หญา้และสวนสาธารณะลอ้มเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจของชาวเมอืงทางเดนิบน

ก าแพงสามารถจัดกจิกรรมไดห้ลายอยา่งมกีารจัดวิง่มนิมิาราธอนและการแสดงโคมไฟทกุปี 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เกีย๊วซอีาน 

 

 

 

น าท่านชม โชวร์าชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังท

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืงอยา่งสงูสดุ 

ทีพ่กั 
   โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่3 
เจดยีห์า่นป่าใหญ-่รา้นผา้ไหม-พพิธิภณัฑซ์อีาน-จตุรสัหอกลอง-หอระฆงั-ชอ้ป

ป้ิงตลาดมสุลมิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าเดนิทางสู ่วดัฉอืเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่วัดนี้เคยเป็นอาราม

หลวงทีส่รา้งขึน้โดยฮอ่งเตถั้งเกาจงเพือ่ตอบแทนคุณมารดาหลังจากสรา้งเสร็จไดน้ิมนตพ์ระถัง

ซมัจ๋ังมาเป็นเจา้อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถังซัมจ๋ังไดเ้ป็น

ผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่า ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบ

อนิเดีย มี 7 ชัน้ สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสรา้งเจดีย์ดว้ยดนิทัง้หมด แต่พอมาในสมัย

ราชวงศห์มงิ ไดรั้บการบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด แวะชม รา้นผา้ไหมของจนี ชมวธิกีารน าเสน้ไหม

ออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพือ่มาท าไสน้วมผา้ห่มไหม ซึง่

เหมาะกับการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  น าทา่นชม พพิธิภณัฑซ์อีาน ทีร่วบรวมโบราณวัตถุ

ทีข่ดุคน้พบจากสสุานโบราณและของเกา่จากพืน้ทีต่า่งๆ รอบฉางอานนับแสนชิน้   

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 

จากนัน้ชม จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพือ่ตรีะฆัง

บอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร 

กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลมฝ่ังตรง

ขา้มเป็น จตัุรสัหอกลอง  ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้

มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 

77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อ

เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ 

สรา้งขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระ

จักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศ์หมงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนิต มคีวามคงทนแข็งแรง

ทนทาน พรอ้มใหท้า่นถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนั้นอสิระชอ้ปป้ิงตลาดมุสลมิ ในอดตีนครซี

อานถอืเป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหม  ที่มกีารตดิต่อคา้ขายแลกเปลี่ยนสนิคา้และอารยะ

ธรรมระหวา่งอาณาจักรจนีกับดนิแดนแถบอาหรับ   จงึท าใหช้าวจีนเมอืงซอีานบางสว่นเป็นชาว

มุสลิม  ซึง่ไดร้วมตัวกันเปิดรา้นคา้อยู่ที่ตลาดมุสลมิแห่งนี้ ซ ึง่ที่นี่เป็นแหล่งรวมของอาหาร

พืน้เมอืงขึน้ชือ่หลากชนิด  รวมถงึรา้นขายของทีร่ะลกึและรา้นขายผลไมแ้หง้ เชน่ พุทธา อนิท

ผาลัม ลกูพลับ กวีี ่วอลนัทและถ่ัวตา่งๆ   

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
   โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที ่4 วดัลามะ–วดัชงิหลง-ถนนศลิปะซูยว่นเหมนิ ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) – 

กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) (FD589/22.50-01.45) 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : ซอีาน เจาะต านานทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้4 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตั๋ว
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วันที ่01-04 พ.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,500.- 12,900.- 

วันที ่14-17 ก.ค. 62  22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,500.- 13,900.- 

วันที ่26-29 ก.ค. 62  23,900.- 23,900.- 23,900.- 3,500.- 13,900.- 

วันที ่11-14 ต.ค. 62  21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,500.- 12,900.- 
 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมัดจ า หรือค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าชม วดัลามะกว่างเหรนิ วัดลามะแห่งเดียวในนครซอีาน สรา้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้ง

ฮ่องเตค้ังซ ีใน เสด็จเยือนนครซอีาน เห็นว่าการสรา้งวัดนี้จะเป็นการสะดวกพักระหว่างทาง

ส าหรับลามะผูใ้หญ่จากทเิบตทีต่อ้งเดนิทางผ่านสา่นซเีขา้สูวั่งหลวงปักกิง่เพือ่เขา้เฝ้า วัดลามะ

กวา่งเหรนิมกีารซอ่มแซมและสรา้งวหิารเพิม่หลายครัง้ครัง้ล่าสดุในปี ค.ศ. 2006 ท าใหส้วยงาม

ใหญ่โตบนพืน้ที ่2.6 เอเคอ่รเ์ชน่ปัจจุบัน ชมก าแพงหนิทีม่รีปูสลัก 18 อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาต

ใหส้รา้งวัดโดยค าสัง่ของวังหลวงซึง่เป็นลายมอืของฮอ่งเตค้ังซ ีนมัสการเจา้แม่กวนอมิพันตาพัน

มอืประทับบนดอกบัวในวหิารเทวราช 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดยา่ง 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่วดัชนิหลง หรอือกีชือ่วา่ วดัซอืฟ๋อ เป็นวัดโบราณของเมอืงซอีาน และมเีรือ่ง

เลา่เกีย่วกับทีม่าของชือ่วัด  ทา่นสามารถชมความงามของภายในวัด รวมถงึชว่งเดอืนมนีาคมทา่น

จะไดช้มความงามของ ดอกซากุระทีเ่ปล่งบานภายในบรเิวณวัดแห่งนี้อกีดว้ย จากนั้นน าท่าน

อสิระชอ้ปป้ิง ถนน ศลิปะซูยว่นเหมนิ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่สนามบนิซอีานเซยีงหยาง 

22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD589 (ไม่รวมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

01.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
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2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ  6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2 ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  1,750 บาท 
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ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรุณาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได]้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

 

 
QE1XIY-FD003 

 
หนา้ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

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

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  

ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี้  (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 
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