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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

เจำะลกึ 2 นคร ซอีำน ล ัว่หยำง 
5 วนั 4 คนื โดยสำยกำรบนิ แอรเ์อเชยี (FD) 

  เร ิม่ตน้เพยีง 25,888.- 
รายการทวัร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 

 

• ชมสสุานจิน๋ซฮีอ่งเต ้มหาจักรพรรดอิงคแ์รกทีร่วบแผน่ดนิจนีเป็นหนึง่เดยีว 
• ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกังฟวูดัเสา้หลนิ เพลงหมัดมวย และการฝึกพลังลมปราณ 
• นมัสการ วดัมา้ขาว วดัพทุธทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของจนี 

• ชม ถ ้าหลงเหมนิ ถ ้าแกะสลักทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของการอทุศิตนเพือ่ศาสนา ศลิปะแกะสลกั 1 ใน 4 ที่
ย ิง่ใหญท่ีส่ดุของจนี 

• ชมเจดยีห์า่นป่าใหญ ่สถานทีเ่ก็บพระไตรปิฎก ทีเ่ขยีนโดย พระถังซมัจ๋ัง 

• เทีย่วแบบจใุจ ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 
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วนัที ่03 – 07 ม.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่05 – 09 ม.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่11 – 15 ม.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่19 – 23 ม.ค. 62 25,888.- 

วนัที ่25 – 29 ม.ค. 62 32,888.- 

วนัที ่16 – 20 ก.พ. 62 32,888.- 

วนัที ่21 – 25 ก.พ. 62 28,888.- 

วนัที ่02 – 06 ม.ีค. 62 26,888.- 

วนัที ่06 – 10 ม.ีค. 62 28,888.- 

วนัที ่09 – 13 ม.ีค. 62 27,888.- 

วนัที ่13 – 17 ม.ีค. 62 26,888.- 

วนัที ่20 – 24 ม.ีค. 62 26,888.- 

วนัที ่27 – 31 ม.ีค. 62 26,888.- 

วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 26,888.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รำคำนีไ้มร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่จนี(แบบเดีย่ว)ทำ่นละ 1,500 บำท 
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

อตัรำคำ่ทวัรด์งักลำ่วขอสงวนเฉพำะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซอีาน(สนามบนิซอีานเสยีนห
ยาง) (09.25-14.35) – เจดยีห์า่นป่าใหญ ่  

 ✈ 🍽 TITAN CENTRAL PARK HOTEL 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
ซอีาน – ลัว่หยาง(โดยรถไฟความเร็วสงู) –วดัเสา้หลนิ – โชวก์าร
แสดงกงัฟ ู– ป่าเจดยี ์– วัดมา้ขาว – ประตเูมอืงลีจ่งิ – ถนน
โบราณหมงิชงิ  

🍽 🍽 🍽 
FRIENDSAHIP HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 วัดถ ้าหลงเหมนิ(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู– เมอืงหลงิเป่า 🍽 🍽 🍽 
JINZHONG INTERNATIONAL 

HOTEL 
  หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
หลงิเป่า – ซอีาน  – พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจิน๋ซ ี(รวมรถ
อทุยาน) – ผา่นชมจตัรัุสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลมิ 🍽 🍽 🍽 

TITAN CENTRAL PARK HOTEL
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
ก าแพงโบราณซอีาน – ซอีาน (สนามบนิซอีานเสยีนหยาง) – 
กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) (15.35 – 18.50) 🍽 🍽 ✈  
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วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิดอนเมอืง) – ซอีำน(สนำมบนิซอีำนเสยีนหยำง) (09.25-14.35) – เจดยี ์

หำ่นป่ำใหญ ่  

06.00 น. คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี(FD) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

09.25 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีำน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 

14.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงซอีำน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยูใ่นหบุเขาทีม่แีมน่ ้าเวย่ไหล

ผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น

นครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั ้งสิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานไดเ้ป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกจิและ

วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่ วโลก เป็นจุดเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มี

โบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่นัล ้าค่าและเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงแลว้ น าทา่นชม เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่(Big Goose Pagoda) แหง่วัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 

652 โดย ถังเกาจง (หลีจ่ือ้) ฮอ่งเตอ้งคท์ีส่าม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง้ หรอืรูจั้กใน

นามพระถังซัมจ๋ัง พระเถระทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดในสมัยถัง ซึง่ใชเ้วลากว่า 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดน้ า

พระธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดนิจนีใหม้าอยูท่ีว่ัดฉือเอนิแห่งนี้ พระถังซมั

จ๋ังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพือ่ใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่

ทา่นไดน้ ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจ านวนกวา่พันเล่ม น าท่านผา่นชมก าแพงเมอืงโบราณ ที่

สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ี

ก าแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาว

โดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 13 ประต ูประต ู 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 
 พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่2 ซอีำน – ล ัว่หยำง(โดยรถไฟควำมเร็วสูง) –วดัเสำ้หลนิ – โชวก์ำรแสดงกงัฟู – ป่ำเจดยี ์– วดัมำ้

ขำว – ประตเูมอืงลีจ่งิ – ถนนโบรำณหมงิชงิ 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็ว มุง่หนา้สู ่เมอืงล ัว่หยำง อดตีราชธานทีีย่ ิง่ใหญส่บืตอ่กนั

มาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลั่วหยา

งมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมัยทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงว่า “นครเสนิ

ต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร” (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความรวดเร็ว)    

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายทุธชาวจนี) น าทา่นชม 

วดัเสำ้หลนิ (รวมรถอุทยำน) ตัง้อยูอ่ าเภอเติง้ฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่ ซึง่

กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระ

ศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสัจธรรม ต่อมาอารามแหง่นี้กลายเป็น

ศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทีรู่จั้กกันดใีนนาม “กังฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้หลนิ อัน

ไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 

1,000 องค ์น าท่านชม ป่ำเจดยี ์หรอื ถ่าหลนิ ทีม่หีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจอุัฐขิองอดตี

เจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนัน้ ชมกำรแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงให ้

นักท่องเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วดัมำ้ขำว 

สรา้งขึน้เมือ่สมยัราชวงศฮ์ั่น วัดมา้ขาวถอืวา่เป็นปฐมสังฆาราม หรอื วัดพทุธแห่งแรกในประเทศจนี ปัจจบุัน

มอีาคารศาลาต่างๆ เพื่อประดษิฐานพระพุทธรูปฝ่ายมหายานมากมาย สรา้งสมัยแตกต่างกัน ตัง้แต่สมัย

ราชวงศฮ์ั่น ราชวงศ์หยวน มหีอ้งโถงต่างๆ เช่น หอ้งเทพเจา้แห่งสวรรค์ หอ้งประดษิฐานพระพุทธเจา้ผู ้

ย ิง่ใหญ่ หอ้งพระไวโรจนะ หอ้งแนะทางสวรรค ์ในแต่ละหอ้งมพีระพทุธรูปและพระโพธสิตัวเ์ป็นจ านวนมาก 
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โดยเฉพาะพระโพธสิตัวท์ัง้หา้พระองค ์มหีอพระไตรปิฎก ภายนอกวัดมพีระเจดยีอ์ฐิ เรยีกวา่ จวิน๋หยนุ เป็น

พระเจดยีท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในจนี ยงัมศีลิาจารกึตัง้แตส่มยัราชวงศถ์ัง รวมแลว้กวา่ 40 หลัก ดา้นหนา้วัดทัง้สอง

ขา้ง มรีปูมา้แกะสลัก 2 ตัวขนาดเทา่ตัวจรงิ แกะสลักจากหนิทรายสมยัราชวงศซ์ง่ วัดมา้ขาวยงัคงเป็นสถาน

อนัศักดิส์ทิธิ ์ทีพ่ทุธศาสนกิชนประเทศตา่ง ๆ จ านวนมากไปนมสัการ 

 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางชม ประตเูมอืงลีจ่งิ ประตเูมอืงโบราณสมยัราชวงศส์ยุ หนึง่ใน 8 แลนดม์ารค์ส าคัญ

ของเมอืง ตัวอาคารมทีัง้หมด 4 ชัน้ ในยามค ่าคนืจะมกีารประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงาม จากนัน้น า

ทา่นเดนิชม ถนนโบราณหมงิชงิ ถนนสายประวัตศิาสตรข์องชาวลัว่หยาง ทัง้สองขา้งทางจะลายรอบไปดว้ย

บา้นเกา่อกีทัง้รา้นขายสนิคา้ของฝาก ทีร่ะลกึ และอาหารทอ้งถิน่ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิอยา่งจใุจ     

 
 พกัที ่FRIENDSHIP HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 ผำแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอทุยำน) – ศำลเจำ้กวนอ ู– เมอืงหลงิเป่ำ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านชม ถ ำ้ผำหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถ ้าประตูมังกร หมู่ถ ้าพันพระทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังน ้าอี๋เจยีง 

เป็นพุทธสถานเกา่แกท่ีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย

เหนือ และสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือโุมงคเ์ขา้ไป 

แลว้สลักเสลาเป็นรปูพระพทุธเจา้ พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลง

บนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ บเูซค็เทยีนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระ

ราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพือ่บรูณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้ การสรา้งถ ้าพระพุทธแหง่นีท้ีไ่ดรั้บ

อทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ในปี ค.ศ. 2000 น าชมวัดถ ้าเฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลักอยูก่ลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระ

โพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าท่านชม สุสำนขนุพลกวนอู ตัง้อยูท่างใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมรีูปปั้น

กวนอูแม่ทัพผูย้ ิง่ใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึง่ไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความ

จงรักภักด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทัง้ยงัเป็นทีฝั่งศรีษะของกวนอซู ึง่โจโฉเป็นผูท้ีจั่ดพธิี

ฝังใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหลนิเป่า  



 

            GO1XIY-FD004      หนา้ 5 จาก 11 

 

 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
 พกัที ่JINZHONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 หลงิเป่ำ – ซอีำน  – พพิธิภณัฑก์องทหำรดนิเผำจิน๋ซ ี(รวมรถอุทยำน) – ผำ่นชมจตัรุสัหอกลอง 

หอระฆงั – ถนนมสุลมิ 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางจำกเมอืงหลงิเป่ำ  สู ่เมอืงซอีำน (ใชเ้วลำประมำณ 2 ช ัว่โมง)  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย จำกน ัน้น ำทำ่นชม น าท่านชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหำรมำ้จิน๋ซฮีอ่งเต ้สถานทีส่ าคัญทีส่ดุของเมอืงซี

อาน ทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื 

(รวมรถอุทยาน) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซี

ฮอ่งเต ้สสุานทหารหุน่แหง่นีช้าวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตัว หุน่ทหารทกุ

ตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มบีนัทกึวา่สสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวน

ถงึ 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทีค่าดว่าเป็น 

สสุานของจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีว

ไดส้ าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มกีารเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึ

วธิกีารป้องกนัการเสือ่ม สภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าชมโชวร์าชวงศถ์ัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืงอยา่งสงูสดุ น าทา่นชม จำกน ัน้ ผำ่นชม จตัรุสัหอกลองและ

หอระฆงั ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมงิ ต่อมาในสมัย

ราชวงศช์งิไดท้ าการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 

เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสูง 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร 

ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้ทีส่าม

เป็นเครือ่งใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แหง่การครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ 

(จูหยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนติ มคีวาม

คงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็น

สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆงั 1 ใบ เพือ่ตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐาน

สีเ่หลีย่มจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มปีระตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร 

หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม จากนัน้ใหท้า่นอสิระ ช็อปป้ิงถนนมสุลมิ เนือ่งดว้ยในอดตีซอีาน หรอื 

นครฉางอันนัน้เป็นจุดเริม่ตน้ของกองคาราวานที่จะเดนิทางไปยังเสน้ทางสายไหม ในตัวเมอืงจงึมาชาว

ตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาต ิโดยเฉพาะชาวเอเชยีกลางและอาหรับก็มอียูจ่ านวนมากมายเชน่กนั ซึง่

ตา่งก็ไดฝ้ากผลงานไวใ้นเมนูอาหารอกีทัง้ยังท าการเผยแพรศ่าสนาอสิลามเขา้มาในจนีดว้ย ท าใหปั้จจุบัน 

นครซอีานจะมกีลุ่มชาวมสุลมิอยู่มาก ซึง่ชาวมสุลมินัน้ก็ไดม้าตัง้ชมุชนอยู่ทีถ่นนมสุลมิทีน่ี่เอง ถนนมสุลมิ

นัน้เนื่องจากหลักการศาสนาทีไ่มท่านหม ูดังนัน้อาหารทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นเมนูเนื่อ ทัง้วัวและแพะเป็นสว่น

ใหญ ่แตส่ าหรับทา่นทีไ่มท่านเนือ้วัว ก็สามารถเลอืกซือ้อาหารประเภทอืน่ไดท้ีน่ีเ่ชน่กนั 
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โปรแกรม : เจำะลกึ 2 นคร ซอีำน ล ัว่หยำง 5 วนั 4 คนื สำยกำรบนิแอรเ์อเชยี (GO1XIY– FD004) 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2–3ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่03 – 07 ม.ค. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,000.- 16,388.- 

วนัที ่05 – 09 ม.ค. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,000.- 16,388.- 

วนัที ่11 – 15 ม.ค. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,000.- 15,388.- 

วนัที ่19 – 23 ม.ค. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,000.- 15,888.- 

วนัที ่25 – 29 ม.ค. 62 32,888.- 32,888.- 32,888.- 4,000.- 21,888.- 

วนัที ่16 – 20 ก.พ. 62 32,888.- 32,888.- 32,888.- 4,000.- 23,388.- 

วนัที ่21 – 25 ก.พ. 62 28,888.- 28,888.- 28,888.- 4,000.- 18,888.- 

วนัที ่02 – 06 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่06 – 10 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่09 – 13 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่13 – 17 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่20 – 24 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่27 – 31 ม.ีค. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

วนัที ่28 ม.ีค. – 01 เม.ย. 62 26,888.- 26,888.- 26,888.- 4,000.- 17,388.- 

 

 
  พกัที ่TITAN CENTRAL HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ซอีำน – ก ำแพงโบรำณซอีำน – ซอีำน (สนำมบนิซอีำนเสยีนหยำง) – กรุงเทพ (สนำมบนิดอน

เมอืง) (15.35-18.50) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านผา่นชม ก ำแพงเมอืงโบรำณ ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี ก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึ

ทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทัง้สีด่า้นรวม 

13 ประต ู

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 สมควรแกเ่วลำ น ำทำ่นเดนิทำง สู ่สนำมบนิทำ่อำกำศยำนนำนำชำตซิอีำนเสยีนหยำง 

15.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA เทีย่วบนิที ่FD589  

18.50 น. เดนิทำงกลบัถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ   
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***  รำคำเด็กทำรก (อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงกลบั) รำคำ 7,900 *** 
รำคำนีร้วมรำยกำรทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ ไมร่วมวซีำ่ 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทำ่น/ทรปิ   

กรณีทีผู่เ้ดนิทำงนอ้ยกวำ่ 15 ทำ่น เก็บคำ่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่ และ คนขบัรถ รวม 300 หยวน/ทำ่น/ทรปิ** 

โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 
1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ
เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
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% 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ธรรมเนยีมวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ (1,500 บาท) 
7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที่มจี านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน เก็บ ค่าทปิมัคคุเทศน์ทอ้งถิน่และคนขับรถ รวม 300 หยวน /
ทา่น/ทรปิ** 
 

หมำยเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

11. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 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 
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 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 
4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื
เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 
 
คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 
- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

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 ทีถ่่ายเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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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)้ 
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**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

**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) 


