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ซุปเปอร ์ซีอาน สุสานทหารจิน๋ซี โชวร์าชวงศถ์งั  

5 วนั 3 คนื โดยสายการบินนกสกูต๊ (XW) 
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**หมายเหต:ุ ราคาน้ียงัไม่รวมค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถท่านละ 200 RMB /ทรปิ 

ราคาทวัรน้ี์ยงัไม่รวมค่าวซ่ีาหมู่คณะ(กรุป๊) เกบ็เพิม่ 1,000 บาท/วซ่ีาเดี่ยว 1,500 บาท 

**ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข้ึนอยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร** 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – ซอีาน  ✈ 

GOLDEN FLOWER 

HOTEL By Shangri-La 

หรอืเทยีบเทา่ 5* 

2 
ซอีาน – วดัตา้ชงิสา้น – พระราชวังตา้หมนิกง (รวมรถไฟฟ้า+หนัง 

3D) รา้นชา – เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(ไมเ่ขา้วัด) – โชวร์าชวงศถ์ัง 
O O O 

GOLDEN FLOWER 

HOTEL By Shangri-La 

หรอืเทยีบเทา่ 5* 

3 
โรงงานตุก๊ตาจิน๋ซ ี– ผา่นชมสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้– กองทัพทหารดนิ

เผา (รวมรถไฟฟ้า) – รา้นผา้ไหม – ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน 
O O O 

GOLDEN FLOWER 

HOTEL By Shangri-La 

หรอืเทยีบเทา่ 5* 

4 
วัดลามะ – เจดยีห์า่นป่าเล็ก – พพิธิภณัฑซ์อีาน – รา้นยางพารา –

ศาลเจา้หลักเมอืง – จัตรัุสหอกลองหอระฆงั+ตลาดมสุลมิ  
O O O✈  

5 ซอีาน – กรงุเทพฯ     

ก าหนดการเดินทาง   

วนัที่ 29 พ.ย. – 03ธ.ค. 60             ราคา 14,999.- 

วนัที่ 13 – 17 ธ.ค. 60                          ราคา 15,999.- 

วนัที่ 20 – 24 ธ.ค. 60                          ราคา 16,999.- 

วนัที่ 27 – 31 ธ.ค. 60                          ราคา 17,999.- 

 

 

 

 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1.ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดินเผาจิน๋ซี 

2. ตื่นตาตื่นใจ กบั....โชวร์าชวงศถ์งั…การแสดงความเจรญิรุ่งเรอืงในอดีต 

3.เมนูพเิศษ..เป็ดย่างและ เกี๊ยวซีอาน อาหารขึ้นช่ือเมอืงซีอาน 

4. พกัโรงแรมระดบั  5 ดาว  
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วนัแรก          กรงุเทพฯ – สนามบนิดอนเมอืง – ซอีาน 

18.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สายการบนินกสกูต๊ (XW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

20.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยสายการบนินกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW  

**ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง** 

00.45 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานเมอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยุใ่นหุบเขาทีม่แีมน่ ้าเว่ยไหล

ผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น

เมืองหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั ้งสิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มี

โบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันล ้าค่า และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้  น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  

พกัที ่ GOLDEN FLOWER HOTEL By Shangri – La หรอืเทยีบเทา่ 5* 

 วนัทีส่อง       วดัตา้ชงิสา้น – พระราชวงัตา้หมนิกง (รวมรถไฟฟ้า+หนงั 3D) – รา้นชา – เจดยีห์า่น

ป่าใหญ ่(ไมเ่ขา้วดั) – โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่าน เขา้ชมวดัตา้ชิงสา้น เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร ์

พระราชวงัตา้หมนิกง (รวมรถไฟฟ้า) คอืการขุดพบทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณสมัยราชวงศถ์ัง ตา้

หมนิกงถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซือ่หมงิ ฮ่องเตเ้รอืงอ านาจแห่ง

ราชวงศถ์ังในยคุทีน่ครฉางอาน (ซอีาน) รุง่เรอืงสดุๆ เป็นศนูยก์ลางอารยะธรรมและศนูยก์ลางการคา้ขาย

ระหว่างประเทศ เชือ่กันว่า 17 จาก 21 ฮ่องเต ้ในสมัยราชวงศ์ถังไดใ้ชพ้ระราชวังตา้หมนิกงเป็นที่

ประทับต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี กาลเวลาทีผ่ันเปลีย่นหลากยคุหลายสมัยนับพันปี ท าใหไ้มม่ใีครรูว้่า 

“ตา้หมนิกง” เดมิเคยมทีีต่ัง้อยูต่รงไหน จนมกีารขดุพบแนวทีต่ัง้ก าแพงวังรัศม ี3.2 กโิลเมตรใจกลางนคร

ซอีาน จงึทราบว่า “ตา้หมนิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญ่กวา่พระราชวังแวรซ์ายย ์3 เท่า มขีนาดใหญ่กว่า

พระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในนครปักกิง่ 4.5 เทา่  และมขีนาดใหญก่วา่พระราชวังเครมลนิถงึ 12 เทา่ นีค่อื

ความยิง่ใหญ่ของพระราชวังโบราณในสมัยกว่าพันปีของราชวงศถ์ัง น าท่านเขา้ชมในส่วนพพิธิภัณฑ ์

ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ชมความรุง่เรอืงดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ พรอ้มใหท้า่นไดช้มภาพยนตร ์IMAX 3D 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

 

 

 

 

 

บา่ย แวะชมรา้นชา ใหท้า่นไดช้มิชาขึน้ชือ่ของเมอืงจนีและเลอืกซือ้ไวช้งดืม่หรอืเป็นของฝาก จากนัน้น า

ทา่นชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) แหง่วดัฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง

เกาจง (หลีจ่ือ้) ฮอ่งเตอ้งคท์ีส่าม แหง่ราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรอืรูจ้ักในนามพระถัง



GT-XIY XW01   Page 4 of 13 

 

ซมัจ๋ัง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในสมยัถัง ซึง่ใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดน้ าพระธรรม

ค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนากลบัมาเผยแผใ่นแผน่ดนิจนีใหม้าอยูท่ีว่ัดฉือเอนิแหง่นี ้พระถังซมัจ๋ังไดใ้ช ้

เวลาออกแบบและรว่มสรา้งเจดยีห์า่นป่าใหญใ่นวดัฉือเอนิเพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่นได ้

น ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกวา่พันเลม่จากนัน้น าทา่นชม โชวร์าชวงศถ์งั (tang 

dynasty dance show) อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็น

ถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืงอยา่งสงูสดุ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร .....เมนเูกีย๊วซอีาน...เกีย๊วซอีาน 

พกัที ่ GOLDEN FLOWER HOTEL By Shangri-La หรอืเทยีบเทา่ 5*  

วนัทีส่าม       โรงงานตุก๊ตาจิน๋ซ ี– ผา่นชมสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้– กองทพัทหารดนิเผา(รวมรถไฟฟ้า) –  

                    รา้นผา้ไหม – ผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณซอีาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านชม โรงงานปั้นตุก๊ตาจิน๋ซ ีเป็นโรงงานใหญ่ใหช้มตุ๊กตาดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลส่านซ ี

จากนั้นชม กองทพัทหารดนิเผาของจิน๋ซีฮ่องเต ้สถานที่ส าคัญที่สุดของเมืองซอีานที่ไดรั้บการ

ประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวม

รถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้

สสุานทหารหุ่นแหง่นีช้าวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตัว หุน่ทหารทกุตัวมี

ขนาดเท่าตัวคนจรงิและมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มบีันทกึวา่สสุานแห่งนีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 

726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ใหท้่านไดผ้่านชมบรเิวณที่

คาดว่าเป็น สสุานของจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจนีให ้

เป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจุบนัมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แต่ยงัไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่ง

การศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัการเสือ่ม สภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก  

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร....เมนเูป็ดยา่ง    

บา่ย น าทา่น แวะชม รา้นผา้ไหม ใหท้า่นชมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากไหม เชน่ ผา้ปทูีน่อน ปลอก เป็นตน้ 

น าท่านผ่านชม ก าแพงเมืองโบราณ ที่สรา้งขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

(ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีก าแพงมคีวามยาวจากทศิเหนือถงึทศิใตป้ระมาณ 

2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกประมาณ 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 

12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่ GOLDEN FLOWER HOTEL By Shangri-La หรอืเทยีบเทา่ 5* 
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วนัทีส่ ี ่  วดัลามะ – เจดยีห์า่นป่าเล็ก – พพิธิภณัฑซ์อีาน – รา้นยางพารา – ศาลเจา้หลกัเมอืง 

  จตัรุสัหอกลองหอระฆงั – ตลาดมสุลมิ – ซอีาน – กรงุเทพฯ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าชมวดัลามะกวา่งเหรนิ วัดลามะแห่งเดยีวในนครซอีาน สรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1705 ครัง้ฮอ่งเตค้ังซ ีใน

เสด็จเยอืนนครซอีานเห็นว่าการสรา้งวัดนีจ้ะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางส าหรับลามะผูใ้หญ่จากทเิบต

ทีต่อ้งเดนิทางผ่านส่านซเีขา้สู่วังหลวงปักกิง่เพื่อเขา้เฝ้า วัดลามะกว่างเหรนิมกีารซ่อมแซมและสรา้ง

วหิารเพิม่หลายครัง้ครัง้ลา่สดุในปี ค.ศ. 2006 ท าใหส้วยงามใหญโ่ตบนพืน้ที ่2.6 เอเคอ่รเ์ชน่ปัจจบุนั น า

ชมก าแพงหนิทีม่รีปูสลัก 18 อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาตใหส้รา้งวัดโดยค าสัง่ของวังหลวงซึง่เป็นลายมอื

ของฮอ่งเตค้ังซ ีนมสัการเจา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืประทับบนดอกบวัในวหิารเทวราช น าทา่นนมสัการ 3 

มหาโพธสิัตย ์ทีว่หิารมหาวรีา นมัสการรูปจงคาปาผูน้ านกิายพุทธทเิบตทีว่หิารพันพระ น าชมวหิารพระ

สตูร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรปูหล่อศากยมนุพีทุธเจา้และองคห์ญงิเหวนิเฉงิ องคห์ญงิสมยัราชวงศถ์ังที่

ไดรั้บค าสัง่ใหแ้ตง่งานกบัผูน้ าทเิบตเพือ่มติรภาพ จากนัน้ชมเสีย่วเยีย่นถา่ “เจดยีห์า่นป่าเล็ก”สรา้งขึน้

ในศตวรรษทีท่ี ่8 มคีวามสงู 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสรา้งไดป้ระมาณ 800 ปีใหห้ลัง เนือ่งจากเกดิ

แผน่ดนิไหวรนุแรง หลังจากนัน้จงึมกีารบรูณะสรา้งขึน้ใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในตน้ทศวรรษที ่

1990 อยู่ห่างจากตัวเมอืงซอีานไปทางตอนใตร้าว 2 กโิลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดยีส์ูง 13 ชัน้ เดมิม ี15 

ชัน้ แต่ยอดเจดีย์หักพังจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่ และยังคงร่องรอยนั้นไวอ้ยู่ ภายในบรเิวณมี Xian 

Museum เป็น พพิธิภณัฑซ์อีาน ทีร่วบรวมโบราณวัตถุทีข่ดุคน้พบจากสุสานโบราณและของเก่าจาก

พืน้ทีต่า่งๆ รอบฉางอานนับแสนชิน้ 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย แวะชมรา้นยางพารา ใหท้า่นชมและเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากยางพารา เชน่ทีน่อน หมอนยางพารา เป็น

ตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เฉนิหวงัเมีย่ว เป็นศาลเจา้หลักเมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในมณฑลซานซ ีสรา้งขึน้

ในราชวงคห์มงิ องคท์ีใ่หทุ้กคนไดไ้หวค้อื จีซ่งิ (ลูกนอ้งของหลวิปัง) จากนัน้เทีย่วชม จตัุรสัหอกลอง 

ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิ

ไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารปูแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และ

ลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตู

ดา้นเหนอืและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่ามเป็น

เครือ่งใมห้ลังคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู ่

(จหูยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผา่นประตปูดูว้ยหนิแกรนติ มคีวาม

คงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จตัุรสัหอระฆงั เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร 

ฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 
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เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม จากนัน้ใหอ้สิระท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดมสุลมิตาม

อธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแกเ่วลา เดนิทางสูส่นามบนิ 

วนัทีห่า้   ซอีาน – กรงุเทพฯ 

00.20 น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิไทยนกสกูต๊ เทีย่วบนิที ่XW 

05.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 

 

*ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำกทำงบริษัทฯ จะองิตำม
รำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 

หมายเหตุ : ส ำหรับผู้เดินทำงทีอ่ำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมจีดหมำยยนิยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 

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

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

กรุณำอ่ำนหมำยเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหตุ 
  

1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยท่ีทาง 
บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณี
ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาต
ใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษทัฯ  
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง  
5. เม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุก
ขอ้แลว้ 
โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีขึ้น้อยู่กบัสภำวะอำกำศ 

และเหตุสุดวสัิยต่ำง ๆ ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำโดยทำงบริษัทฯ จะค ำนึงถึงผลประโยชน์และ 
ควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผ์ูใ้หญ ่ 
 อายตุ า่กวา่  
20 ปี บรบิรูณ์ พกัเดีย่ว 

วนัท่ี 29 พ.ย.– 03  ธ.ค.  60 14,999 13,999.- 3,999.- 

วนัท่ี 13 – 17 ธ.ค.  60 15,999 14,999.- 3,999.- 

วนัท่ี 20 -24  ธ.ค. 60 16,999 15,999.- 3,999.- 

วนัท่ี 27 – 31 ธ.ค. 60  17,999 16,999.- 3,999.- 

*** จอยแลนด์หักตั๋ว ติดต่อเจ้ำหน้ำที ่*** 
***ราคาทวัร์ขา้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน*** 

ราคาทวัร์น้ียงัไม่รวมค่าวีซ่าหมู่คณะ (กรุ๊ป) เกบ็เพิ่ม 1,000 บาท 
**ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทย ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจในบริการ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจร ** 
ข้อควรทรำบ : ร้านท่ีระบุในโปรแกรม คือ ร้านตุก๊ตาป้ันจ๋ินซี  ร้านผา้ไหม  ร้านใบชา ร้านหยก ร้านยางพารา  ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
บรรจุในโปรแกรมทวัร์ดว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร์จึงตอ้งเรียนใหก้บันกัท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่ ทุกร้านจ าเป็นตอ้งรบกวน
ทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใชเ้วลาร้านละประมาณ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั  ไม่มีการ
บงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯเพื่อเช็ควา่กรุ๊ปมีการ    
 คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3. การช าระค่าบริการ 
    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000. – บาท  
    3.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 
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4. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 
กรณคีณะออกเดินทำงได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 
อตัรำบริกำรนีร้วม  
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 
2. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  
 เพิ่มเติมกบัทางบริษทัได ้**  
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
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ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามนั  
 
อตัรำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
2.กระเป๋าเดินทาง 
3.กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดท่าละ 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนกัเกินจะตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าธรรมเนียมการยืน่ค  าขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนวซ่ีากรุ๊ป 1,000 บาท 
• เป็นวซ่ีากรุ๊ป ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางคร้ังอ่ืนๆ
ได ้และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี   
• หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวซ่ีากรุ๊ป ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้   
ทางบริบทัขอสวงนสิทธ์ิ เก็บค่าวซ่ีา(ปกติ 4 วนัท าการ) เพิ่ม 15,00 บาท/ท่าน จากราคาทวัร์ 
หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว ส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 
**วซ่ีากรุ๊ปใชส้ าเนาหนา้พาสปอร์ต + รูปถ่ายสแกนชดัเจน เง่ือนไขรูปถ่าย ใชม้าตรฐานเดียวกบัรูปถ่ายยืน่เขา้สถานทูต** 
โปรดทรำบ ผู้ทีม่ีควำมประสงค์ ย่ืนค ำขอวซ่ีำจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ทีเ่คยเดินทำงไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ 
1.อสิรำเอล 2.อฟักำนิสถำน 3.ปำกสีถำน 4.อุซเบกสิถำน 5.ทำจิกสิถำน 6.เติร์กเมนิสถำน 7.คำซัคสถำน  
8.อรัิก 9.อหิร่ำน 10.โซมำเรีย 11.อยีปิต์ 12.ซำอุดีอำระเบีย 13.ซีเรีย 14.เลบำนอน 15.อนิเดีย  
16.ศรีลงักำ 17.ลเิบีย 18.ซูดำน 19.แอลจีเรีย  20.ไนจีเรีย  21.ตุรก ี 22.เยเมน 23.โอมำน 24.จอร์แดน  
ไม่สำมำรถย่ืนค ำขอวซ่ีำแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ 
ต้องย่ืนค ำขอววซ่ีำจีนแบบเดี่ยว เท่ำน้ัน และใช้เวลำมำกกว่ำก ำหนดกำรเดิม 4 วนั ท ำกำร 
***เดินทำงเข้ำประเทศดังกล่ำวตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมำ*** 
6. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
7. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
8. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
9.  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ท่าน 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาท(ที่น่ังจะยืนยนัเม่ือได้รับ

เงินมัดจ ำแล้วเท่ำน้ัน)หากตอ้งยื่นวีซ่า ตอ้งเตรียมเอกสารยื่นวซ่ีาให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลา

ขอวซ่ีาไม่ต ่ากวา่ 7วนัท าการ)  
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2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกวา่ 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อย

ก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ

เดินทางโดยอตัโนมติั 

หมำยเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให ้แต่จะไม่คืน
เงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
10. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษทัจะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากท่านเป็น
จ านวนเงิน 300 หยวน / คน / วนั 
11.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุก 
     คร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
**กรณลีูกค้ำมีควำมประสงค์จะย่ืนวซ่ีำเดี่ยว** 
เอกสารในการยืน่วซ่ีาจีนส าหรับผูท่ี้ถือพาสสปอร์ตไทย 
** ยืน่วซ่ีาเด่ียวค่าบริการดงัน้ี ** 
-ยืน่ธรรมดา 4 วนัท าการ 1,500 บาท  
-ยืน่ด่วน 2 วนัท าการ 2,550 บาท  
หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
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และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่วซ่ีา 
ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง 
กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
- กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูติบตัรตวัจริง, ส าเนาสูติบตัรและสูติบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
 - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 
ขอ้มูลจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข
โทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูลเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวซ่ีา 
เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 
เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท า
การ (ก่อนออกเดินทาง) 
 
โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการ
ยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผิดชอบ 
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 
อาทิตย ์ 
10. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
- ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท างานใน 
ประเทศไทยเท่านั้น 
- หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  
- กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู ้
เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนงัสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้
1. หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  
2. หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  100 บาท 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลงัขาวเท่านั้น**  
และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร์  
- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหูทั้ง  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเคร่ืองประดบั สร้อย ต่างหู เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการท างาน  
4.หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให ้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
น ารูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา 
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น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อตัราค่าวซ่ีาด่วน ท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มใหส้ถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้  
ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 
 
(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยี 
ลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได)้ 
 
**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วซ่ีาโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้** 
ประกาศ 
เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GT-XIY XW01   Page 13 of 13 

 

 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 

เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส..................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
....................................................................................................................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี................. เดือน.............................ปี................  ถึง วนัท่ี..................  เดือน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ.............................................................. 
เม่ือวนัท่ี............. เดือน.............................ปี.................. ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี............................. 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 
 


