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รหัสโปรแกรม : 12571 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่ 04-07 เม.ย. 62 (วันหยดุจักร)ี 19,888.- 
วนัที ่ 01-04 พ.ค. 62 (วันหยดุแรงงาน) 21,888.- 
 

ซอีำน เจำะต ำนำนสสุำนจิน๋ซ ี
4 วนั 3 คนื โดยสำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

  เร ิม่ตน้เพยีง  19,888.- 
                                 รายการทัวร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

 สสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้จักรพรรดอิงคแ์รกทีร่วบแผน่ดนิจนีเป็นหนึง่ 
 ชมโชวร์าชวงศถั์ง การแสดงยอ้นอดตีเรือ่งราวความเจรญิรุง่เรอืงผสมผสานแสงส ี
 ชมจตรัุสหอกลอง+หอระฆงั พรอ้มชอ้ปป้ิงตลาดมสุลมิ 

 ลิม้รสเมนูขึน้ชือ่ทีท่า่นไมค่วรพลาด เป็ดยา่ง และ เกี๊ยวซอีาน 
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รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่ขอวซีำ่เด ีย่วเขำ้ประเทศจนี ทำ่นละ 1,500 บำท 

ไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

รำคำนีส้ ำหรบัลกูคำ้ทีถ่อืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้! 

[โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล] 

 

 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) – ซอีำน(สนำมบนิซอีำนเซยีงหยำง)  

14.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี(FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีำน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

21.35 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงซอีำน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยูใ่นหุบเขาทีม่แีมน่ ้าเว่ยไหล

ผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนคร

หลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรม

ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชือ่ มีโบราณสถาน

โบราณวัตถเุกา่แกอ่นัล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้  

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง)

(FD588/16.40-21.35 )    ✈ HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 
 

โรงงานตุก๊ตาปัน้ดนิเผา – พพิธิภัณฑก์องทัพทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถ
กอลฟ์) – ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน-เกี๊ยวซอีาน –โชวร์าชวงศถ์ัง 

🍽 🍽 🍽 
 

HOLIDAY INN EXPRESS 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

3 
 

เจดยี์ห่านป่าใหญ่-รา้นผา้ไหม-พิพิธภัณฑ์ซอีาน-จตุรัสหอกลอง-หอ
ระฆัง-ชอ้ปป้ิงตลาดมสุลมิ 

🍽 🍽 🍽 
HOLIDAY INN EXPRESS 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 
วดัลามะ–วดัชงิหลง-ถนนศลิปะซยูว่นเหมนิ ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีง

หยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง) (FD589/22.50-01.45)  🍽 🍽 ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พกัที ่
 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่2 โรงงำนตุก๊ตำปั้นดนิเผำ – พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรจิน๋ซฮี่องเต ้(รวมรถกอลฟ์) – ผำ่นชม

ก ำแพงเมอืงซอีำน-เกีย๊วซอีำน –โชวร์ำชวงศถ์งั 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นชม โรงงำนปัน้ตุก๊ตำจิน๋ซ ีจากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรมำ้จิน๋ซ ีฮอ่งเต ้สถานทีส่ าคัญ

ทีส่ดุของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี 

ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับ

จักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 

ตัว หุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มบีันทกึว่าสสุานแห่งนี้ใชแ้รงงาน

ทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยกัษ์ 360 องศา  

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น สุสำนของจกัรพรรดจิ ิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รง

รวบรวมแผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มกีารเปิด

สสุาน คงอยูใ่นระหว่างการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของวัตถุโบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถูก

อากาศภายนอก  น าทา่นผา่นชม ก ำแพงเมอืงซอีำน (Xian City Wall) เมือ่สมยัราชวงคห์มงิประมาณ

600กว่าปีเป็นก าแพงเมอืงโบราณทีส่มบรูณ์ทีส่ดุของประเทศจนีทีห่ลงเหลอือยูใ่นปัจจุบันก าแพงเมอืงซี

อานเป็นมรดกล ้าค่าช ิน้หนึง่ทีร่าชวงศห์มงิสรา้งใหลู้กหลานก าแพงสรา้งดว้ยสว่นผสมของผงปนู ดนิและ

อฐิ ประสานดว้ยขา้วเหนยีวและน ้าตาลมคีวามยาวโดยรอบ13กโิลเมตรบนก าแพงเป็นทางเดนิกวา้ง 12-14

เมตรผนังก าแพงดา้นนอกมชีอ่งยงิธนู 5,894 ชอ่งนอกก าแพงมคีูเมอืงลอ้มรอบก าแพงเพือ่ป้องกันขา้ศกึ

อกีชัน้บรเิวณก าแพงท าสนามหญา้และสวนสาธารณะลอ้มเมอืงทีส่วยงามและเป็นทีพ่ักผ่อนหยอ่นใจของ

ชาวเมอืงทางเดนิบนก าแพงสามารถจัดกจิกรรมไดห้ลายอยา่งมกีารจัดวิง่มนิมิาราธอนและการแสดงโคม

ไฟทกุปี 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ เกีย๊วซอีำน 

 น าท่านชม โชวร์ำชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังทสะทอ้นให ้

เห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืงอยา่งสงูสดุ 

 

 
พกัที ่

 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่3 เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ-่รำ้นผำ้ไหม-พพิธิภณัฑซ์อีำน-จตรุสัหอกลอง-หอระฆงั-ชอ้ปป้ิงตลำดมสุลมิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าเดนิทางสู ่วดัฉอืเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตำ้เยีย่นถำ่” เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่

สรา้งขึน้โดยฮ่องเตถ้ังเกาจงเพือ่ตอบแทนคุณมารดาหลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจ๋ังมาเป็นเจา้
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อาวาส และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถังซัมจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้ง

เจดยีห์่านป่า ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชัน้ สงู 64.7 เมตร ใน

สมัยกอ่นจะสรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทัง้หมด แต่พอมาในสมัยราชวงศห์มงิ ไดรั้บการบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด แวะ

ชม รำ้นผำ้ไหมของจนี ชมวธิกีารน าเสน้ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรัง

แฝดเพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม ซึง่เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง  น าท่านชม พพิธิภณัฑ์

ซอีำน ทีร่วบรวมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบจากสสุานโบราณและของเกา่จากพืน้ทีต่า่งๆ รอบฉางอานนับแสน

ชิน้   

 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  จากนัน้ชม จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆงั 1 ใบ เพือ่ตรีะฆงับอกเวลา

ตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอฐิด า มี

ประตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลมฝ่ังตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอกลอง  

ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมยัราชวงศช์งิได ้

ท าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารปูแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 

เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือ

และใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็นเครือ่งใม ้

หลังคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวน

จาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศ์หมงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนิต มคีวามคงทน

แข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้อสิระชอ้ปป้ิงตลำดมุสลมิ ในอดตีนครซี

อานถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหม  ทีม่กีารตดิตอ่คา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้และอารยะธรรมระหวา่ง

อาณาจักรจนีกบัดนิแดนแถบอาหรับ   จงึท าใหช้าวจนีเมอืงซอีานบางสว่นเป็นชาวมสุลมิ  ซึง่ไดร้วมตัวกัน

เปิดรา้นคา้อยูท่ีต่ลาดมสุลมิแห่งนี้ ซ ึง่ทีน่ี่เป็นแหล่งรวมของอาหารพืน้เมอืงขึน้ชือ่หลากชนดิ  รวมถงึรา้น

ขายของทีร่ะลกึและรา้นขายผลไมแ้หง้ เชน่ พทุธา อนิทผาลัม ลกูพลับ กวีี ่วอลนัทและถั่วตา่งๆ   

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

พกัที ่
 HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

วนัที ่4 วดัลำมะ–วดัชงิหลง-ถนนศลิปะซูยว่นเหมนิ- ซอีำน(สนำมบนิซอีำนเซยีงหยำง) – กรุงเทพฯ

(สนำมบนิดอนเมอืง)(15.35-18.35) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าชม วดัลำมะกวำ่งเหรนิ วัดลามะแห่งเดยีวในนครซอีาน สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1705 ครัง้ฮอ่งเตค้ังซ ีใน 

เสด็จเยอืนนครซอีาน เห็นวา่การสรา้งวัดนีจ้ะเป็นการสะดวกพักระหวา่งทางส าหรับลามะผูใ้หญจ่ากทเิบตที่

ตอ้งเดนิทางผ่านสา่นซเีขา้สูว่ังหลวงปักกิง่เพือ่เขา้เฝ้า วัดลามะกว่างเหรนิมกีารซอ่มแซมและสรา้งวหิาร

เพิม่หลายครัง้ครัง้ล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ท าใหส้วยงามใหญ่โตบนพืน้ที ่2.6 เอเค่อรเ์ชน่ปัจจุบัน ชม

ก าแพงหนิทีม่รีปูสลัก 18 อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาตใหส้รา้งวัดโดยค าสัง่ของวังหลวงซึง่เป็นลายมอืของ

ฮอ่งเตค้ังซ ีนมสัการเจา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืประทับบนดอกบวัในวหิารเทวราช 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนพูเิศษ เป็ดยำ่ง 

 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัชนิหลง หรืออกีชือ่ว่า วดัซอืฟ๋อ เป็นวัดโบราณของเมอืงซอีาน และมเีรื่องเล่า

เกีย่วกับทีม่าของชือ่วัด  ท่านสามารถชมความงามของภายในวัด รวมถงึชว่งเดอืนมนีาคมท่านจะไดช้ม

ความงามของ ดอกซากุระทีเ่ปล่งบานภายในบรเิวณวัดแห่งนี้อกีดว้ย จากนัน้น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ถนน 

ศลิปะซูยว่นเหมนิ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิอีำนเสยีนหยำง 
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22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่FD589 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครือ่ง) 

01.45 น.+1 เดนิทำงกลบัถงึ สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 

 

 

 

  

 

 

โปรแกรม :  ซอีำน เจำะต ำนำนสสุำนจิน๋ซ ี4 วนั 3 คนื สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (GO1XIY- FD009) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2–3ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 
 (เสรมิเตยีง)  

ทำ่นละ 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ  
ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่04-07 เม.ย.62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,500.- 10,888.- 

วนัที ่11-14 เม.ย.62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 3,500.- 13,888.- 

วนัที ่01-04 พ.ค.62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 3,500.- 11,888.- 

รำคำเด็กทำรก(อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั) ทำ่นละ 4,888 *รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร+์ต ัว๋เครือ่งบนิ  (ไมร่วมวซี่ำจนี) 

 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

โปรดทรำบ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม 
หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร ตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล 

ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.   ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

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

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

8.      คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

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

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 
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9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ เนือ่งจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามนัขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์กบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 



            GO1XIY-FD009     หนา้ 9 จาก 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

 

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 
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