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CHINA 
ครบสตูร ซอีาน ล ัว่หยาง หยนุไถซาน 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 5 วนั 4 คนื 
ไฮไลทท์วัร ์….ซอีาน ล ัว่หยาง  รถไฟความเร็วสงู  วดัเสา้หลนิ 

 ชม...พพิธิภณัฑก์องทพัทหารดนิเผาจิน๋ซ ี
 สมัผสัรถไฟความเร็วสงูไป-กลบัซอีาน-ล ัว่หยาง 
 ชมความงามอทุยานหยนุไถซาน การนัตคีวามสวยระดบั AAAA 

 ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกงัฟวูดัเสา้ 
 ตืน่ตาตืน่ใจกบัโชวร์าชวงศถ์งั การแสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืง 
 เมนพูเิศษ. เป็ดยา่งและ เก ีย๊วซอีาน อาหารขึน้ชือ่เมอืงซอีาน 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน (FD588/16.35-
21.35)– ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน  

                  ✈ 🍽 
TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

2 

ซอีาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู – วดัถ ้า
หลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบือ้งสามส ี– 
ศาลเจา้กวนอ ู– ลั่วหยาง – เจยีวจ่ัว 

🍽 🍽 🍽 
SHANYANG JIAN GUO 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

3 
เจยีวจ่ัว –อทุยานหยนุไถซาน – รา้นผา้เยือ่ไผ ่– 
ซนิหมี ่

🍽 🍽 🍽 
CHEERED  HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 5* 

4 

ซนิหมี ่– เตงิเฟิง – วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) – 
ป่าเจดยี ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– รา้นผา้ไหม – 
เตงิเฟิง – ลั่วหยาง –รถไฟความเร็วสงูซอีาน – 
โชวร์าชวงศถั์ง 

🍽 🍽 🍽 
TITAN CENTRAL PARK  
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 

โรงงานปั้นตุก๊ตาจิน๋ซ ี - พพิธิภัณฑก์องทัพ
ทหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) – ผา่นชมสสุาน
จิน๋ซฮีอ่งเต ้–ผา่นชมจัตรัุสหอกลอง+หอระฆงั-
เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ ซอีาน – กรงุเทพฯ
(FD589/22.50-01.25) 

🍽 🍽 ✈  

 
หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีวซีา่ (เดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท ** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจี านวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครือ่งฺโบอิง้ A320  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

ไมม่บีรกิารอาหาร 
บนเครือ่ง 

ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 

 

              X 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน -ผา่นชมก าแพงเมอืงซอีาน 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สายการบนิ THAI AIRASIA (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

16.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 **ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง** 

หมายเหตุ : กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที ่14-18 มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 

ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.24-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/19.55-00.25 

21.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซีอาน  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั ้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น ้ าเว่ยไหลผ่าน  มี

ประวัตศิาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน

นาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้ส ิน้ 13 

ราชวงศ์ ซีอานไดเ้ป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มตน้ของ

เสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันล ้า

คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี หลังผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมืองแลว้ น าท่านผ่านชม ก าแพงเมอืงโบราณ ที่สรา้งขึน้ใน

สมัยราชวงศห์มงิ มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และ

ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวนัออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร 

ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ู 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ซอีาน – ล ัว่หยางโดยรถไฟความเร็วสงู – วดัถ า้หลงเหมนิ (รวมรถกอลฟ์) – กระเบือ้ง
สามส ี– ศาลเจา้กวนอ ู– ล ัว่หยาง – เจยีวจ ัว่ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพือ่โดยสาร รถไฟความเร็วสูง (G672/09.10-10.52 น.) มุ่งหนา้สู ่เมอืงล ัว่หยาง อดตีราชธานี

ทีย่ ิง่ใหญส่บืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิ ี“บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลั่วหยา

งมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมาย

วา่ “เทพนคร”  (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความสะดวกและรวดเร็ว)    

 

 

 
 

 
 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านชม ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ า้ประตูมงักร (รวมรถราง) หมู่ถ ้าพันพระทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง 

เป็นพุทธสถานเก่าแก่ทีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึ่งของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ และสรา้ง

เพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ 

พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สงูใน

สมัยนัน้ๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพือ่บรูณะถ ้าหนิหลงเหมิ

นแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ที่ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมิ

นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซียนซือ่ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ 

แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลกั จากนัน้น า

ท่านแวะ รา้นกระเบือ้งสามส ีใหท้่านเลือกชมและเลือกซื้อ สนิคา้พื้นบา้นที่มีชือ่เสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็น

หัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถ์ังจากนัน้น าท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 

กโิลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผูย้ ิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึ่งไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถึง
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มหาเทพแห่งความจงรักภักด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยังเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอซูึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ด

พธิฝัีงใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวจ ัว่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั SHANYANG JIAN GUO  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เจยีวจ ัว่ –อทุยานหยนุไถซาน – รา้นผา้เยือ่ไผ ่– ซนิหมี ่
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อุทยานทีส่วยงามทีสุ่ดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มพีื้นที่

ประมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิีไ่ดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน ้าตกทีม่ฟีองน ้าใส
สะอาด กระจายดจุดังส าล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกนิเอือ้มถงึเมฆและหมอกลอย

หนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเหมอืนอทุยานทีเ่ต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงาม

เต็มพืน้ทีท่ัว่อทุยานสวรรคห์ยนุไถซานจนท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บการขนานนามวา่"จิว่ไจโ้กวนอ้ย" อกีดว้ย 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นแวะ รา้นผา้เยือ่ไผ ่ทีม่ชี ือ่เสยีงของทอ้งถิน่ เป็นซือ้สนิคา้ทีท่ ามาจากเยือ่ไผ่ เป็นสนิคา้โอท็อป มหีลายรูปแบบอาท ิ
ยาสฟัีน ผา้เชด็ตวั เสือ้ผา้ ถงุเทา้ ของใชแ้ละของตกแตง่ในบา้นตา่งๆ  เป็นตน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ CHEERED   HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
ซนิหมี ่– เตงิเฟิง – วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดยี ์– ชมการแสดงกงัฟู – รา้นผา้
ไหม – เตงิเฟิง – ล ัว่หยาง –รถไฟความเร็วสงูซอีาน – โชวร์าชวงศถ์งั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายุทธชาวจนี) น าท่านชม วัดเสา้หลนิ 

(รวมรถไฟฟ้า) ตัง้อยู่อ าเภอเติง้ฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่ ซึง่ก่อตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า 

“พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณ
สมาธเิพื่อใหเ้ขา้ถงึสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จั้กกันดใีนนาม 

“กังฟู” น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี 

ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์น าทา่นชม ป่าเจดยี ์หรอื ถา่หลนิ ทีม่หีมู่เจดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจอุัฐิ
ของอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลิน จากนั้น ชมการแสดงกงัฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให ้
นักทอ่งเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกังฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นแวะชมสนิคา้พื้นเมอืงของจนี รา้นผา้

ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงของจนี 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงล ัว่หยาง อดตีราชธานีในสมัยราชวงศฮ์ั่นตะวันออก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเพือ่
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โดยสาร รถไฟความเร็วสงู ขบวนที ่(G659/16.04-17.40 น.) กลบัสู ่เมอืงซอีาน 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร (พเิศษ อาหารขึน้ฃือ่เมอืงซอีาน เกี๊ยวซอีาน) 
 น าชมโชวร์าชวงศถ์งั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทาง

วทิยาการและศลิปะทีรุ่่งเรอืงอย่างสงูสดุ 
 TITAN CENTRAL PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

โรงงานปัน้ตุก๊ตาจิน๋ซ ี - พพิธิภณัฑก์องททัหารจิน๋ซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์) –ผา่นชม
จตัรุสัหอกลอง+หอระฆงั-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ ซอีาน – กรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นชม โรงงานปั้นตุก๊ตาจิน๋ซ ีจากนัน้ชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิน๋ซ ีฮอ่งเต ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซี

อาน ที่ไดรั้บการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปั้นนักรบ

กองทหารอารักขาสุสาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต ้

สสุานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวน

กวา่ 7,000 ตัว หุ่นทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตวัคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่ง

กันทุกตัว มบีันทกึวา่สสุาน

แห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็น

จ านวนถงึ 726,000 คนใช ้

เวลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณที่

คาดวา่เป็น สุสานของจกัรพรรดจิ ิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศ

จีนที่ไดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมีการ

คน้พบที่ตั ้งของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน  คงอยู่ในระหว่าง

การศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสือ่ม สภาพของวัตถุโบราณทีอ่าจเสยีหาย

เมือ่ถกูอากาศภายนอก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนั้นเที่ยวผ่านชม จตัุรสัหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซอีาน บนถนน
ซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดท้ า

การบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร 
หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิ

สงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและ

กวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชัน้ที่สองและชัน้ที่
สามเป็นเครือ่งใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แหง่การ

ครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงค์
แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทน

แข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ 

เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 
เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ป

ป้ิง  น าท่านชม เจดยีห์่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง 
(หลีจ่ือ้) ฮอ่งเตอ้งคท์ีส่าม แหง่ราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรอืรูจั้กในนามพระถังซมัจ๋ัง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดน้ าพระธรรมค าสัง่สอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ ่ใน
แผน่ดนิจนีใหม้าอยูท่ีว่ัดฉอืเอนิแหง่นี้ พระถังซมัจ๋ังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์า่นป่าใหญ่ในวดัฉือเอนิเพือ่ใชใ้น

การเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทีท่า่นไดน้ ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกวา่พันเลม่  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง 

22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD589   

**ไมร่วมอาหารบนเครือ่ง** 

หมายเหตุ : กรุป๊ทีเ่ดนิทางวนัที ่14-18 มนีาคม 61 เวลาไฟทบ์นิเป็น 

ขาไป ดอนเมอืง-ซอีาน FD588/09.24-14.35  //ขากลบัซอีาน –ดอนเมอืง  FD589/19.55-00.25 

01.25 น. เดนิทางกลบัถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

ครบสตูร ซอีาน ล ัว่หยาง หยนุไถซาน 5วนั 4คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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 ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย” 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจี านวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่คน/ทรปิ 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 

ขอ้ควรทราบ :  รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปัน้จิน๋ซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้รา้น กรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
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4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

     - กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใช ้

กบัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีเดีย่ว ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
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7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 
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ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

 

 

 

 

 



 

GT-PVG CA01   
GT-XIYFD01  

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี.............................. 

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

เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี..............................

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


