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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัท ี 05-09 เม.ย. 62 29,888.- 

วนัที�  11-15 เม.ย. 62 35,888.- 

วนัที�  13-17 เม.ย. 62 35,888.- 

วนัที�  26-30 เม.ย. 62 28,888.- 

วนัที�  16-20 พ.ค. 62 29,888.- 

 

ซอีาน ล ั�วหยาง หยนุไถซาน วดัเสา้หลนิ 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี (FD) 

  เร ิ�มตน้เพยีง 28,888.- 
รายการทวัร+์ตั�วเครื�องบนิ 

 

• สมัผัสรถไฟความเร็วสงูไป-กลับ ซอีาน-ลั�วหยาง 
• ชมสสุานจิ�นซฮีอ่งเต ้มหาจักรพรรดอิงคแ์รกที�รวบแผน่ดนิจนีเป็นหนึ�งเดยีว 
• ชมการแสดงกระบวนทา่วทิยายทุธของกังฟ ูณ วดัเสา้หลนิ  
• ชมถํ=าแกะสลกัหลงเหมนิ 1 ใน 4 ผาแกะสลักที�ย ิ�งใหญท่ี�สดุของจนี 
• ชมโชวร์าชวงศถั์ง ที�แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงอยา่งสงูสดุในอดตี 
• ลิ=มรสเมนูขึ=นชื�อ เกีCยวซอีาน/เป็ดยา่ง/สกุี=มองโกล 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**กรณีจํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 15 ทา่น เก็บทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานีBสาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัBน! 
[โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล] 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) (FD588/16.40-21.35) 
14.00 น. คณะพรอ้มกันที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบนิแอร์เอเชยี(FD) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
16.40 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยเที�ยวบนิที� FD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื�อง) 
21.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ท่าอากาศยานเมอืงซอีาน เมืองหลวงของมณฑลสา่นซ ีตั =งอยู่ในหุบเขาที�มแีม่นํ=าเว่ยไหลผ่าน มี

ประวตัศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่งๆ 
รวมทั =งสิ=น 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศต่างๆ ทั�ว
โลก เป็นจดุเริ�มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลื�องชื�อ มโีบราณสถานโบราณวตัถเุกา่แกอ่นัลํ=าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยว
ที�สาํคญัของจนี หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมที�พัก 

 
 พกัที�  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที� 2 ซอีาน – ล ั�วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –ถํ Bาแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถเล็ก)-ศาลเจา้กวนอู-
โรงงานกระเบืBองมา้สามส-ีเมอืงเจยีวจ ั�ว 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพื�อโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหนา้สู ่เมอืงล ั�วหยาง อดตีราชธานีที�ยิ�งใหญ่สบืตอ่กันมาถงึ 10 

ราชวงศย์นืยาวนับเป็นที�สองรองจากซอีาน จักรพรรดนิี “บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลั�วหยางมาก ตั =งใหเ้ป็นราชธานี
ในสมัยที�พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร” 

 (หมายเหต ุ : เพื�อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึ=น-ลงรถไฟเอง แนะนําให ้
ลกูคา้เตรยีมแยกกระเป๋าใบเล็กสาํหรับคา้ง 2 คนื  สว่นกระเป๋าใบใหญฝ่ากไวท้ี�ล็อบบี=ของโรงแรมที�ซอีานคะ่) 

 นําทา่นชม ถํ Bาแกะสลกัหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถํ Bาประตูมงักร (รวมรถเล็ก) หมู่ถํ=าพันพระที�ตั =งอยู่รมิฝั�ง
นํ=าอี�เจยีง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที�สําคัญและน่าตื�นตาตื�นใจที�สดุแห่งหนึ�งของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย
เหนือ และสรา้งเพิ�มเตมิเรื�อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถํ=าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลัก
เสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ=า สรา้งโดย
การอุปถัมภข์องชนชั =นสูงในสมัยนั=นๆ บูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็น
จํานวนมากเพื�อบรูณะถํ=าหนิหลงเหมนิแห่งนี= การสรา้งถํ=าพระพุทธแห่งนี=ที�ไดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง 
ปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํ Bาเฟิ� งเซยีนซื�อ ชมพระ

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) – ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) 
(FD588/16.40-21.35)– เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ=นเจดีย์) -ผ่านชม
กําแพงเมอืงซอีาน 

  ✈ TITAN CENTRAL PARK 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

2 ซอีาน – ลั�วหยางโดยรถไฟความเร็วสงู –ถํ=าแกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถ
เล็ก)-ศาลเจา้กวนอ-ูรา้นกระเบื=องมา้สามส-ีเมอืงเจยีวจั�ว  �  �  �  SHANYANG JIAN GUO 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 เจยีวจั�ว – อทุยานหยนุไถซาน-รา้นสนิคา้เยื�อไผ ่– ซนิหมี� �  �  �  CHEERED HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 
วดัเสา้หลนิ(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดยี-์ชมการแสดงกงัฟ-ูลั�วหยาง 
-ซอีานโดยรถไฟความเร็วสงู-จตรัุสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชวร์าชวงศ์
ถัง 

�  �  �  TITAN CENTRAL PARK 
HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

5 
พพิธิภัณฑก์องทัพทหารจิ�นซฮีอ่งเต ้(รวมรถไฟฟ้า) –รา้นผา้ไหม– ซี
อาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)
(FD589/22.50-01.45+1) 

�  �  ✈  
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ประธานสงู 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกันวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบู
เซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 นําท่านแวะชม รา้นกระเบืBองมา้สามส ีใหท้่านไดเ้ลอืกซื=อสนิคา้ที�มาจากกระเบื=อง อาทเิช่น กรอบรูป สนิคา้ของที�

ระลกึตา่งๆ จากนั=นนําทา่นชม สสุานขนุพลกวนอู ตั =งอยูท่างใตข้องเมอืงลั�วหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมี
รูปปั=นกวนอูแม่ทัพผูย้ ิ�งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผูซ้ ึ�งไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่งความ
จงรักภักด ีคณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทั =งยังเป็นที�ฝังศรีษะของกวนอซูึ�งโจโฉเป็นผูท้ี�จัดพธิฝัีงใหอ้ย่าง
สมเกยีรต ิจากนั=นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวจ ั�ว 

หมายเหต ุ : สาํหรับกรุ๊ปที�เดนิทางระหวา่งวันที� 11-16 เมษายน 62  
ทา่นจะไดช้ม เทศกาลดอกโบต ั]น แห่งเมอืงลั�วหยาง ซึ�งจัดขึ=นปีละ 
1 ครั=ง ในชว่งกลางเดอืนเมษายนของทกุปี ดอกโบตั�นจะบานแคค่รั =ง
ละ 7-10 วันเทา่นั=นดอกโบตั�น เป็นดอกไมป้ระจําชาตขิองจนี ตั =งแต่
สมัยโบราณจนถงึปัจจุบัน ชาวจีนนิยมชมชอบดอกโบตั�นเป็นอย่าง
มาก เพราะเป็นหนึ�งในดอกไมอ้ีกชนิดหนึ�งที�เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศจีน เป็นดอกไมท้ี�มีความหมายดีเป็นมงคล แตกต่างจาก
ดอกไมช้นิดอื�น ๆ คอืที�กา้นจะมใีบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะ
แตกออกเป็นใบเล็กอกี 3 ใ บ รวมทั =งหมด 9 ใบ จงึเป็นที�มาของคํา
เปรียบเปรยว่า "ดอกโบตั�น เป็นดอกไมม้ังกร 9 หัว" กล่าวคือเป็น

ดอกไมท้ี�เป็นตวัแทนของความมั�งมศีรสีขุ มลีาภยศยิ�งใหญ่ จติรกรจนีมักจะวาดภาพดอกโบตั�นสสีนัสดใส และคนจนีก็
นิยมนําไปประดับบา้นโดยเฉพาะที�หอ้งรับแขก เพราะเชื�อกันว่าจะนําพามาซึ�งความมั�งคั�ง โชคลาภและความรํ�ารวย 
ดอกโบตั�นที�ข ึ=นชื�อที�สดุ อยู่ที�เมอืงลั�วหยาง มณฑลเหอหนาน เมอืงหลวงเก่าของจนี อสิระใหท้่านชมความงามและ
ถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

 พกัที�  SHANYANG JIAN GUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที� 3 เจยีวจ ั�ว – อทุยานหยนุไถซาน-รา้นสนิคา้เยื�อไผ ่– ซนิหมี� 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที�สวยงามที�สดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มี

พื=นที�ประมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิี�ไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมนํ=าตกที�มี
ฟองนํ=าใสสะอาด กระจายดจุดังสําล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกนิเอื=อมถงึเมฆ
และหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลี�ยนสจีะเหมอืนอทุยานที�เต็มไปดว้ยสสีนัของ
ใบไมห้ลากสสีวยงามเต็มพื=นที�ทั�วอุทยานสวรรคห์ยุนไถซาน จนทําใหท้ี�นี�ไดรั้บการขนานนามว่า"จิ�วไจโ้กวนอ้ย"อกี
ดว้ย 
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําท่านแวะชม รา้นสนิคา้เยื�อไผ่  เป็นสนิคา้ที�ผลติมาจากผา้เยื�อไผ่ อาทเิชน่  เสื=อผา้ ผา้เช็ดตัว ยาสฟัีน นํ=ายาซัก

ลา้งและของใชต้่างๆภายในบา้น ฯลฯ จากนั=นนําท่านออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงซนิหมี�  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชั�วโมง 

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 

  พกัที�  CHEERED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที� 4 วดัเสา้หลนิ(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดยี-์ชมการแสดงกงัฟู-ล ั�วหยาง-ซอีานโดยรถไฟความเร็วสูง-จตรุสั
หอกลอง+หอระฆงั-ชมโชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซึ�งเป็นที�ตั =งของสถานที�ข ึ=นชื�อในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายุทธชาวจนี) นําท่านชม วดัเสา้

หลนิ (รวมรถอุทยาน) ตั =งอยู่อําเภอเติ=งฟง เมอืงเจิ=งโจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซี�ย ซึ�งกอ่ตั =งโดยภกิษุชาว
อนิเดยีนามวา่ “พระโพธธิรรม” ซึ�งเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื�อราวปี พ.ศ. 1070 โดย
เนน้การฝึกญาณสมาธเิพื�อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอารามแห่งนี=กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัว
ที�รูจั้กกนัดใีนนาม “กังฟ”ู นําชมสิ�งสําคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานที�ประดษิฐานประตมิากรรมรูป
พระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์นําท่านชม ป่าเจดยี ์หรือ ถ่าหลนิ ที�มหีมู่เจดยีก์ว่า 200 
องค ์ซึ�งเป็นสถานที�บรรจุอัฐิของอดีตเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนั=น ชมการแสดงกงัฟู ที�มีการสบืทอดเป็น
บทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กทอ่งเที�ยวไดช้ม ที�โรงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนั=นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงล ั�วหยาง อดตีราชธานีในสมัยราชวงศฮ์ั�นตะวันออก นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื�อ

โดยสารรถไฟความเร็วสงู กลับสูเ่มอืงซอีาน จากนั=น ชมจตัุรสัหอกลอง ตั =งอยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี 
เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดทํ้าการบรูณะขึ=นมาใหม่สองครั=ง โดยรักษารูปแบบเดมิ
ไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชั =น ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 
52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนอืและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชั =นลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชั =นที�สอง
และชั =นที�สามเป็นเครื�องใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบื=องเคลอืบ สรา้งขึ=นในปีที� 17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดิ
หงหวู ่(จูหยวนจาง) ซึ�งเป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผ่านประตปูดูว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทน
แข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึ ฝั�งตรงขา้มเป็น จตัุรสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพื�อตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสี�เหลี�ยมจัตรัุส สง 8.6 เมตร 
กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอฐิดํา มปีระตูทั =ง 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสี�เหลี�ยมสองชั =นปลายแหลม 
และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ปปิ=ง    

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ  เกีaยวซอีาน 
 จากนั=นนําชมโชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศถ์ังที�สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ

เจรญิทางวทิยาการและศลิปะที�รุ่งเรอืงอยา่งสงูสดุ 
 

 พกัที� TITAN CENTRAL PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัที� 5 พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจิ]นซีฮ่องเต ้(รวมรถไฟฟ้า) –รา้นผา้ไหม–เจดยีห์่านป่าใหญ่(ไม่ข ึBน
เจดยี)์ –ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน- ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิ
ดอนเมอืง) 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิ]นซฮีอ่งเต ้สถานที�สําคัญที�สดุของเมอืงซอีาน ที�ไดรั้บการประกาศรับรอง

จากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) นําชมหุ่นปั=นนักรบกอง
ทหารอารักขาสสุาน ซึ�งถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิ�นซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนี=ชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี 
ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกวา่ 7,000 ตวั หุน่ทหารทกุตวัมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกันทกุตัว มบีันทกึวา่
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สสุานแห่งนี=ใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา 
ผา่นชมบรเิวณที�คาดวา่เป็น สสุานของจักรพรรดจิิ�นซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีที�ไดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจนี
ใหเ้ป็นหนึ�งเดยีวไดส้ําเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบที�ตั =งของสสุานแลว้แตยั่งไม่มกีารเปิดสสุาน คงอยู่ในระหวา่งการศกึษา
ถงึวธิกีารป้องกันการเสื�อม สภาพของวัตถุโบราณที�อาจเสยีหายเมื�อถูกอากาศภายนอก จากนั=นนําทา่นแวะชม สนิคา้
พื=นเมอืงของจนี รา้นผา้ไหม ที�มชี ื�อเสยีงของจนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 

นําทา่นชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) (ไมร่วมคา่ขึBนเจดยี)์ แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 
652 โดย ถังเกาจง (หลี�จื=อ) ฮอ่งเตอ้งคท์ี�สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจั=ง หรอืรูจั้กในนามพระถัง
ซัมจั�ง พระเถระที�มชี ื�อเสยีงที�สดุในสมัยถัง ซึ�งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสั�งสอนใน
พระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดนิจนีใหม้าอยู่ที�วัดฉือเอนิแห่งนี= พระถังซัมจั�งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วม
สรา้งเจดยี์ห่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพื�อใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที�ท่านไดนํ้ามาจากอนิเดียและแปลเป็น
ภาษาจนีนับจํานวนกว่าพันเลม่  นําทา่น ผา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึ=นในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเก่าแก่
กวา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิ
ตะวนัออกถงึทศิตะวนัตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทั =งสี�ดา้นรวม 
13 ประต ูประต ูนําท่านผ่านชมกําแพงเมอืงโบราณ ที�สรา้งขึ=นในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเก่าแก่กวา่ 600 ปี (ค.ศ.
1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิ
ตะวนัตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทั =งสี�ดา้นรวม 13 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   เมนูพเิศษ เป็ดยา่ง 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิซอีานเซยีงหยาง 
22.50  น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� FD589 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครื�อง) 
01.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : ซอีาน ล ั�วหยาง หยนุไถซาน วดัเสา้หลนิ  5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั�ว 
ทา่นละ 

วนัที� 05-09 เม.ย. 62 29,888 29,888 29,888 4,500 19,888 

วนัที� 11-15 เม.ย. 62 35,888 35,888 35,888 5,000 21,888 

วนัที� 13-17 เม.ย. 62 35,888 35,888 35,888 5,000 21,888 

วนัที� 26-30 เม.ย. 62 28,888 28,888 28,888 4,500 19,888 

โปรดทราบ:โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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วนัที� 16-20 พ.ค. 62 29,888 29,888 29,888 4,500 19,888 

 ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,888 ราคานีBรวมรายการทวัร+์ต ั]วเครื�องบนิ  (ไมร่วมวซีา่จนี) 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นที�ระบใุนโปรแกรม คอื รา้นเยื�อไผ,่ รา้นผา้ไหม,รา้นกระเบื=องมา้สามส,ีโรงงานปั=นตุ๊กตาจิ�นซ ีซึ�ง
จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเที�ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื=อหรอืไมซ่ื=อขึ=นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั =งสิ=น 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั =งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ=นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิdในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั =ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั =งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั =งสิ=น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั =งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิd เก็บคา้ใชจ้า่ยทั =งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ั =งหมดเนื�องจากคา่ตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั=นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ=นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนีBรวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั =นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื=อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี=ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ=ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
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อตัราคา่บรกิารนีBไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ=าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เกบ็ คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /
ทา่น/ทรปิ** 

        8.      คา่ธรรมเนยีมยื�นวซีา่จนี แบบเดี�ยว 4 วัน ทําการ สําหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,650 บาท 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิdที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี= เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื�นๆที�อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ=นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ=นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิdและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั =งสิ=น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมสีิ�งผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี=เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั =งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในตา่งประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี=อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี=คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสงูขึ=น บรษัิทฯ สงวนสทิธิdที�จะปรับราคา
ตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั=นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิdในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั =งสิ=นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั=น 

9. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั =งสิ=น แตท่ั =งนี=ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิdการจัดหานี=โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิd ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั =งสิ=น และทางบรษัิทจะเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ=นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั =ง มเิชน่นั=น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั =งสิ=น 

 
เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี= ** 
- ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ=ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื=นหลังขาวเทา่นั=น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติCกเกอร ์หรอืรปูพริ=นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื=อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื=อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
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 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ=มเห็นฟัน มองเห็นทั =งใบหนา้รวมถงึใบหทูั =ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั=นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจบุนั ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิตอ่ไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั=นกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิdของสถานทตู และบางครั =งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นั=น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ=ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื=นหลังขาวเทา่นั=น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติCกเกอร ์หรอืรปูพริ=นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื=อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื=อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ=มเห็นฟัน มองเห็นทั =งใบหนา้รวมถงึใบหทูั =ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนีB 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ=นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ=ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ=น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ=ามนัขึ=นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิdเกบ็คา่ภาษีนํ=ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนีB** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัBงหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัBงนีBเพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นีB  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 
 


