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CHINA
ครบสตูร ซอีาน ล ั�วหยาง 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี

5 วนั 4 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์….ซอีาน ล ั�วหยาง  รถไฟความเร็วสงู  วดัเสา้หลนิ

• ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดนิเผาจิ@นซี
• สมัผสัรถไฟความเร็วสงูไป-
• ชมความงามอทุยานหยนุไถซาน 
• ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกงัฟวูดัเสา้
• ตื�นตาตื�นใจกบัโชวร์าชวงศถ์ ั
• เมนพูเิศษ. เป็ดยา่งและ เก ีIยวซอีาน อาหารขึKนชื�อเมอืงซอีาน

CHINA 
ครบสตูร ซอีาน ล ั�วหยาง หยนุไถซาน 

นแอรเ์อเชยี (FD) 

ซอีาน ล ั�วหยาง  รถไฟความเร็วสงู  วดัเสา้หลนิ 
พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดนิเผาจิ@นซ ี

-กลบัซอีาน-ล ั�วหยาง 
ชมความงามอทุยานหยนุไถซาน การนัตคีวามสวยระดบัAAAA 
ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกงัฟวูดัเสา้ 
ต ื�นตาตื�นใจกบัโชวร์าชวงศถ์งั การแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืง 

เป็ดยา่งและ เก ีIยวซอีาน อาหารขึKนชื�อเมอืงซอีาน 
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รายละเอยีดการเดนิทาง
วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน
21.35)– ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน

2 
ซอีาน– ลั!วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู
หลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบื1องสามสี
ศาลเจา้กวนอ–ู ลั!วหยาง– เจยีวจั!ว

3 
เจยีวจั!ว–อทุยานหยนุไถซาน– รา้นผา้เยื!อไผ่
ซนิหมี! 

4 

ซนิหมี!– เตงิเฟิง– วดัเสา้หลนิ (
ป่าเจดยี–์ ชมการแสดงกังฟ–ู รา้นผา้ไหม
เฟิง– ลั!วหยาง–รถไฟความเร็วสงู
ราชวงศถั์ง 

5 

โรงงานปั1นตุก๊ตาจิ9นซ ี - พพิธิภัณฑก์องทั
ทหารจิ9นซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์
จิ9นซฮีอ่งเต–้ผา่นชมจัตรัุสหอกลอง
เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ซอีาน– กรงุเทพฯ
(FD589/22.50-01.25) 

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนี
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่

 

เครื�องฺโบอิKง A320 
ที�น ั�งแบบ 3–3 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น 

ซอีาน(FD588/16.35-
ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน 

 ✈ � 

ลั!วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู– วดัถํ1า
กระเบื1องสามส–ี 

เจยีวจั!ว 
� � � 

รา้นผา้เยื!อไผ–่ 
� � � 

(รวมรถไฟฟ้า) – 
รา้นผา้ไหม– เตงิ

รถไฟความเร็วสงูซอีาน– โชว์ � � � 

ภัณฑก์องทัพ
รวมรถกอลฟ์) – ผา่นชมสสุาน

ตรัุสหอกลอง+หอระฆงั-
กรงุเทพฯ

� � ✈ 

 
ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีวซีา่ (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ 300 

 

 ไมม่บีรกิารอาหาร 
บนเครื�อง 

ท ัKงขาไป–ขากลบั 

นํ Kาหนกัสมัภาระ
ขาไป

 

X 

 

โรงแรมที�พกั 

TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

SHANYANG JIAN GUO 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5* 

CHEERED  HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 5* 

TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

500 บาท ** 
ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
300 หยวนตอ่ทา่น/ทรปิ 

นํ Kาหนกัสมัภาระ 
ขาไป–ขากลบั 20กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน-ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน 
13.30 น. คณะพรอ้มกนัที!สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 สายการบนิTHAI AIRASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ที!คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
16.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซอีานโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีFD588**ไมร่วมอาหารบนเครื�อง** 

หมายเหตุ : กรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 14-18มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 
ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.25-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/15.35-18.50 

21.35น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอืงซอีานเมอืงหลวงของมณฑลสา่นซตีั 1งอยู่ในหุบเขาที!มแีม่นํ1าเว่ยไหลผ่านมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานกวา่ 3,000 ปีไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม“นครฉางอาน
”เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวมทั 1งสิ1น 13 ราชวงศซ์อีานไดเ้ป็น
ศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับ
ประเทศตา่งๆทั!วโลกเป็นจุดเริ!มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื!องชื!อมี
โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันลํ1าค่าและเป็นแหล่งท่องเที!ยวที!
สําคัญของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นําท่านผ่านชม
กําแพงเมอืงโบราณที!สรา้งขึ1นในสมัยราชวงศห์มงิมอีายุเกา่แกก่ว่า 
600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดกํีาแพงจาก

ทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตรทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตรความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตรสงู 12 
เมตรมปีระตเูขา้ออกทั 1งสี!ดา้นรวม 13 ประต ู

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�สองของการเดนิทาง 
ซอีาน– ล ั�วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู– วดัถํ Kาหลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบืKองสาม
ส–ี ศาลเจา้กวนอ–ู ล ั�วหยาง– เจยีวจ ั�ว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นสูส่ถานรีถไฟเพื�อโดยสารรถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 น.) มุ่งหนา้สูเ่มอืงล ั�วหยางอดตีราชธานีที!

ยิ!งใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นที!สองรองจากซอีานจักรพรรดนิี“บูเซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลั!วหยา
งมากตั 1งใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที!พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิพระราชทานนามเมอืงวา่“นครเสนิต”ูมคีวามหมายวา่
“เทพนคร”(กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเองเพื!อความสะดวกและรวดเร็ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําทา่นชมถํ Kาหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู)หรอืถํ Kาประตูมงักร (รวมรถราง)หมู่ถํ1าพันพระที!ตั 1งอยู่รมิฝั!งนํ1าอี9เจยีงเป็น

พุทธสถานเกา่แกท่ี!สาํคญัและน่าตื!นตาตื!นใจที!สดุแห่งหนึ!งของจนีสรา้งราวปีพ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือและสรา้งเพิ!มเตมิ
เรื!อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ังโดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถํ1าหรืออุโมงคเ์ขา้ไปแลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้พระ
โพธสิตัวเ์ทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ1าสรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั 1นสงูในสมัยนั1นๆบู
เซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมากเพื!อบรูณะถํ1าหนิหลงเหมนิแห่งนี1การ
สรา้งถํ1าพระพุทธแห่งนี1ที!ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลางปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ1าเฟิ! งเซยีนซื!อชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระ
โพธสิัตวแ์ละทวยเทพกล่าวกันว่าใชพ้ระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลักจากนั1นนําท่านแวะรา้น
กระเบืKองสามสใีหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซื1อสนิคา้พื1นบา้นที!มชี ื!อเสยีงของมณฑลเหอหนานซึ!งเป็นหัตถกรรมโบราณของ
จนียุคราชวงคถ์ังจากนั1นนําทา่นชมสุสานขุนพลกวนอูตั 1งอยู่ทางใตข้องเมอืงลั!วหยางออกไป 7 กโิลเมตรภายในบรเิวณมี
รูปปั1นกวนอูแม่ทัพผูย้ ิ!งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึ!งไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรักภักดี
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คณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทั 1งยังเป็นที!ฝังศรีษะของกวนอซูึ!งโจโฉเป็นผูท้ี!จัดพธิฝัีงใหอ้ย่างสมเกยีรตจิากนั1น
นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจยีวจ ั�ว 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั SHANYANG JIAN GUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่5* 

วนัที�สามของการเดนิทาง 
เจยีวจ ั�ว–อทุยานหยนุไถซาน– รา้นผา้เยื�อไผ–่ ซนิหมี� 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําท่านเดนิทางสู่อุทยานหยุนไถซานอุทยานที!สวยงามที!สุดของมณฑลเหอหนานระดับ 4A ของประเทศจีนมีพื1นที!

ประมาณ 190 ตารางกโิลเมตรสัมผัสหยุนไถซานอุทยานธรรมชาตทิี!ไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงามชมนํ1าตกที!มีฟองนํ1าใส
สะอาดกระจายดุจดังสําลตีอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกนิเอื1อมถงึเมฆและหมอกลอย
หนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปีโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลี!ยนสจีะเหมอืนอทุยานที!เต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงาม
เต็มพื1นที!ทั!วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซานจนทําใหท้ี!นี!ไดรั้บการขนานนามวา่"จิ�วไจโ้กวนอ้ย"อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําทา่นแวะรา้นผา้เยื�อไผท่ี!มชี ื!อเสยีงของทอ้งถิ!นเป็นซื1อสนิคา้ที!ทํามาจากเยื!อไผ่เป็นสนิคา้โอท็อปมหีลายรูปแบบอาทยิาสี

ฟันผา้เชด็ตวัเสื1อผา้ถงุเทา้ของใชแ้ละของตกแตง่ในบา้นตา่งๆเป็นตน้จากนั1นนําทา่นเดนิทางสูท่ี!พัก 
คํ�า บรกิารอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร 
พกัที� CHEERED   HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 

ซนิหมี�– เตงิเฟิง– วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดยี–์ ชมการแสดงกงัฟู– รา้นผา้
ไหม– เตงิเฟิง– ล ั�วหยาง–รถไฟความเร็วสงูซอีาน– โชวร์าชวงศถ์งั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 เดนิทางสูเ่มอืงเตงิเฟิงซึ!งเป็นที!ตั 1งของสถานที!ข ึ1นชื!อในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายุทธชาวจนี) นําทา่นชมวัดเสา้หลนิ (รวม

รถไฟฟ้า) ตั 1งอยูอํ่าเภอเติ1งฟงเมอืงเจิ1งโจวราชธานโีบราณในสมัยราชวงศเ์ซี!ยซึ!งกอ่ตั 1งโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่“พระโพธิ
ธรรม”ซึ!งเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซนเขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื!อราวปีพ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพื!อให ้
เขา้ถงึสจัธรรมตอ่มาอารามแหง่นี1กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที!รูจั้กกันดใีนนาม“กังฟ”ูนําชมสิ!ง
สาํคญัในวดัเสา้หลนิอนัไดแ้กว่หิารสหัสพุทธสถานที!ประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตีปัจจุบันและอนาคตรวม 
1,000 องคนํ์าทา่นชมป่าเจดยีห์รอืถา่หลนิที!มหีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องคซ์ึ!งเป็นสถานที!บรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้
หลนิจากนั1นชมการแสดงกงัฟูที!มกีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กทอ่งเที!ยวไดช้มที!โรงเรยีนฝึกกังฟูใน
บรเิวณใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิจากนั1นนําทา่นแวะชมสนิคา้พื1นเมอืงของจนีรา้นผา้ไหมที!มชี ื!อเสยีงของจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย 
นําท่านเดนิทางสู่เมอืงล ั�วหยางอดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั!นตะวันออกจากนั1นนําท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเพื�อ
โดยสารรถไฟความเร็วสงูขบวนที! (G659/16.04-17.40 น.) กลบัสูเ่มอืงซอีาน 
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คํ�า บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร(พเิศษอาหารขึ1นฃื!อเมอืงซอีาน เกีmยวซอีาน) 
 นําชมโชวร์าชวงศถ์งัอันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที!สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทาง

วทิยาการและศลิปะที!รุ่งเรอืงอยา่งสงูสดุ 
 TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 

โรงงานปัKนตุก๊ตาจิ@นซ ี - พพิธิภณัฑก์องททัหารจิ@นซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) –ผา่นชม
จตัรุสัหอกลอง+หอระฆงั-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ ซอีาน– กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นชมโรงงานปัKนตุก๊ตาจิ@นซจีากนั1นชมพพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิ@นซฮีอ่งเตส้ถานที!สําคัญที!สดุของเมอืงซอีาน

ที!ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ของโลกในปีค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) นําชมหุ่นปั1นนักรบกองทหาร

อารักขาสสุานซึ!งถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิ9นซฮีอ่งเตส้สุานทหาร

หุ่นแห่งนี1ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปีค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกวา่ 7,000 ตัว

หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริงและมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตัวมี

บันทึกว่าสุสานแห่งนี1ใช ้

แรงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 

7 2 6 ,0 0 0  ค น ใ ช ้เ ว ล า

กอ่สรา้ง 36 ปีนําชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศาผ่านชมบรเิวณที!คาดว่า

เป็นสุสานของจกัรพรรดจิ ิ@นซฮี่องเตป้ฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีที!ได ้

ทรงรวบรวมแผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึ!งเดยีวไดส้ําเร็จปัจจุบันมกีารคน้พบที!ตั 1ง

ของสสุานแลว้แตยั่งไม่มกีารเปิดสสุานคงอยู่ในระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีาร

ป้องกันการเสื!อมสภาพของวัตถุโบราณที!อาจเสียหายเมื!อถูกอากาศ

ภายนอก 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนั1นเที!ยวผ่านชมจตัุรสัหอกลองตั 1งอยู่ใจกลางเมอืงซอีานบนถนนซตีา้

เจยีเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิต่อมาในสมัยราชวงศช์งิไดทํ้าการ
บูรณะขึ1นมาใหม่สองครั1งโดยรักษารูปแบบเดมิไวม้ีความสงู 33 เมตรหนา้
กวา้ง 9 เมตรและลกึ 3 เมตรโครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชั 1นฐานอฐิสงู 77 
เมตรกวา้ง 52.6 เมตรยาว 38 เมตรประตูดา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 
เมตรชั 1นล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชั 1นที!สองและชั 1นที!สามเป็น
เครื!องใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบื1องเคลือบสรา้งขึ1นในปีที! 17 แห่งการ
ครองราชยข์องพระจักรพรรดหิงหวู ่(จูหยวนจาง) ซึ!งเป็นพระจักรพรรดอิงค์
แรกของราชวงศ์หมิงทางเดินผ่านประตูปูดว้ยหินแกรนิตมีความคงทน

แข็งแรงทนทานพรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที!ระลกึฝั!งตรงขา้มเป็นจตัุรสัหอระฆงัเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ
เดมิแขวนระฆัง 1 ใบเพื!อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวนัสงู 38 เมตรฐานสี!เหลี!ยมจัตรัุสสง 8.6 เมตรกวา้งและยาว 35.5 เมตร
กอ่ดว้ยอฐิดํามปีระตูทั 1ง 4 ทศิสงูและกวา้ง 6 เมตรหลังคาสี!เหลี!ยมสองชั 1นปลายแหลมและใหเ้วลาอสิระในการชอ้ปปิ1งนํา
ทา่นชมเจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda)แห่งวัดฉือเอนิสรา้งเสร็จในปีค.ศ. 652 โดยถังเกาจง (หลี!จื1อ) ฮอ่งเต ้
องคท์ี!สามแห่งราชวงศถ์ังและไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจั1งหรอืรูจั้กในนามพระถังซัมจั9งพระเถระที!มชี ื!อเสยีงที!สดุในสมัยถังซึ!ง
ใชเ้วลากวา่ 15 ปีจารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสั!งสอนในพระพุทธศาสนากลับมาเผยแผ่ในแผ่นดนิจนีใหม้าอยู่ที!
วัดฉือเอนิแห่งนี1พระถังซัมจั9งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพื!อใชใ้นการเก็บรักษา
พระไตรปิฎกที!ทา่นไดนํ้ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจํานวนกวา่พันเลม่ 

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง 
22.50น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิTHAI AIRASIA เที�ยวบนิที�FD589  

**ไมร่วมอาหารบนเครื!อง** 
หมายเหตุ : กรุป๊ที�เดนิทางวนัที� 14-18มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 
ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.25-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/15.35-18.50 

01.25น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี!ยนแปลงรายการทอ่งเที!ยว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที!ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 
จํานวน 15 ทา่นขึ1นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที!มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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** หากทา่นที!ตอ้งออกตั9วภายใน (เครื!องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที!เจา้หนา้ที!ทกุครั 1ง 

ครบสตูรซอีานล ั�วหยางหยนุไถซาน 5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที! 14 – 18  ม.ีค. 2561 22,991 22,991 22,991 4,499 
วนัที! 04 – 08 เม.ย. 2561 24,991 24,991 24,991 4,499 
วนัที! 25 – 29 เม.ย. 2561 26,991 26,991 26,991 4,499 
วนัที! 09 – 13 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที! 25 – 29 พ.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที! 20 – 24 ม.ิย. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 
วนัที! 27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 2561 25,991 25,991 25,991 4,499 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั@วกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย” 

**ราคานีKสําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัKน!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ300 หยวนตอ่คน/ทรปิ 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึKนอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นที!ระบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปั1นจิ9นซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึ!ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที!ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ!งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60–90 นาท ีซื1อหรอืไมซ่ื1อขึ1นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็น

หลกั  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั 1งสิ1นรา้นกรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิ!มทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 
 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั1งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ1นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิqในการเปลี!ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกตั9วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯเพื!อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั1ง มฉิะนั1นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที!เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 



 

GT-PVGCA01   
GT-XIYFD01 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิqเก็บคา้ใชจ้า่ยทั 1งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที!เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที!ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที!พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที!ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั 1งหมดเนื!องจากคา่ตั9วเป็นการเหมาจ่ายในเที!ยวบนินั1นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ1นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีKรวม 

1. คา่ตั9วเครื!องบนิไป-กลบั ชั 1นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที!พักตามรายการที!ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ!งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ ตามรายการที!ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื!องดื!มตามรายการที!ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที!ยวตามรายการที!ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื!อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืKอประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีKยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีKยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ1ามัน  

9. นํ1าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นั1น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื!องบนิตามเงื!อนไขของแตล่ะสายการบนิที!มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ1นเครื!องไดท้า่นละ 1 ชิ1น

นํ1าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ1าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที!

เกนิตามที!สายการบนิกําหนด 
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อตัราบรกิารนีKไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที!นํ1าหนักเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ1าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ!มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื!องดื!ม, คา่อาหารที!สั!งเพิ!มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที!ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที!กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 -กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ!ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดี�ยว แบบธรรมดา 4 วนัทําการ)1,500 บาท 

กรณีที!เจา้หนา้ที!ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถูกยกเลกิทนัท ีไม่สามารถนําไปใชก้ับการ

เดนิทางครั1งอื!นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิqที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี1 เมื!อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที!เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื!นๆที!อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ!มเตมิที!เกดิขึ1นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที!ยวจะสิ1นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิqและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที!ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื!องมาจากมสี ิ!งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื!นๆ 

5. รายการนี1เป็นเพยีงขอ้เสนอที!ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั1งหนึ!ง หลงัจากไดส้ํารองที!นั!งบนเครื!อง และโรงแรมที!

พักในตา่งประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี1คดิตามราคาตั9วเครื!องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั9วเครื!องบนิปรับสงูขึ1น บรษัิทฯ สงวนสทิธิqที!จะปรับราคาตั9วเครื!องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี!ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที!ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที!จะจัดบรกิารทัวรอ์ื!นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั1นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิqในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั 1งสิ1นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั1น 

9. หากไม่สามารถไปเที!ยวในสถานที!ที!ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื!องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั 1งสิ1น แตท่ั 1งนี1ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที!ยวสถานที!อื!นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิqการ

จัดหานี1โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิq ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั 1งสิ1น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที!เกดิขึ1นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน /รา้น 

11. ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกตั9วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

  ครั 1ง มเิชน่นั1นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั 1งสิ1น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีเดี�ยว สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที!มอีายุการใชง้านไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ1ว พื1นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ1ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื1อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติmกเกอร ์หรอืรูปปริ1นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี!ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื!องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั1นกอ่นการสง่เอกสารยื!นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที!ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุตํ!ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที!เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี!ยวกบัสถานที!ศกึษาสถานที!ทํางานตําแหน่งงานที!อยูปั่จจุบนัที!อยู่ที!ทํางานญาตทิี!ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที!ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที!มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื!นวซีา่ ดงันั1นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื!นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ!มเตมิหรอืเปลี!ยนระเบยีบ

การยื!นเอกสาร เป็นเอกสทิธิqของสถานทตู และบางครั1งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี!ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื!องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี!ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั1น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื!องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที!สถานทตูจนี 
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คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ!ม3,560 บาท 

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื!นๆ จา่ยเพิ!ม 100 บาท 

 - เอกสารที!ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที!มอีายุการใชง้านไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ1ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทบัรา้นที!แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีK 

1. ชื!อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที!ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที!ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที!มวีวิดา้นหลงั ที!ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื!อยื!นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที!เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที!ปริ1นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื!นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ!มทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศเนื�องจากสภาวะนํ Kามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึKน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี Kามนั

ขึKนในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษนํี Kามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   

 

 

 

 

 

 



 

GT-PVGCA01   
GT-XIYFD01 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนีK** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัKงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่   

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชื!อคูส่มรส 
................................................................................................................................................................... 

ที!อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ที!อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………….. 

ตําแหน่งงาน ................................................................................................................................................. 

ที!อยูส่ถานที!ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื!อวนัที!......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที!........ เดอืน...........................ปี.............................. 

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

เมื!อวนัที!......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที!........ เดอืน...........................ปี..............................
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัKงนีKเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีK  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


