
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : มนีำคม : 11-16 / 25-30 มนีาคม 2560 30,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : เมษำยน : 22-27 เมษายน / 29 เมษายน-4 พฤษภาคม 2560 34,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : พฤษภำคม : 13-18 พฤษภาคม / 27 พฤษภาคม-1 มถินุายน 2560 34,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง : มถินุำยน : 10-15 มถินุายน 2560 33,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิเจิง้โจว-อสิระชอ้ปป้ิงที ่จตัรัุส 27 ✈ O HOLIDAY INN EXPRESS 

2 
เจิง้โจว-ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-เจดยีเ์หล็ก-ศาลามงักร-กระเบือ้งสามส ี

-เมอืงซนิหมี ่
O O O CHEERD HOTEL 

3 
วัดเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดยี-์ชมการแสดงกงัฟ-ูวัดถ ้าหลงเห

มนิ-ลั่วหยาง-ซอีาน 
O O O 

TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL 

4 
เจดยีห์า่นป่าใหญ-่รา้นหยก-วัดลามะ-พระราชวังตา้หมงิกง (รวม

รถไฟฟ้า)-ชมภาพยนตร ์ IMAX 3 D 
O O O 

TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL 

5 

กองทัพทหารดนิเผา (รวมรถไฟฟ้า)-โรงงานปัน้ตุก๊ตาจิน๋ซ-ีผา่นชม 

สสุานจิน๋ซฮีอ่งเต-้รา้นผา้ไหม-จัตรัุสหอกลองหอระฆงั-เกี๊ยวซอีาน-

โชวร์าชวงศถ์ัง                

O O O 
TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL 

6 ก าแพงเมอืงโบราณ-ซอีาน-กวางเจา-สนามบนิสวุรรณภมู ิ O ✈  

 

 

 

 



                                                                 

 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู-ิเจ ิง้โจว-อสิระชอ้ปป้ิงทีจ่ตัรุสั 27 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  

ช ัน้ 4  ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

08.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจ ิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอหนาน โดยสำยกำรบนิ  

CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ362 

หมำยเหต ุ: แวะจอดรบั-สง่ผูโ้ดยสำร ทีส่นำมบนิกวำงเจำ ประมำณ 1.20 

ช ัว่โมง น ำทำ่นผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง จำกน ัน้ตอ่เครือ่งล ำเดมิเดนิทำง

สูเ่มอืงเจ ิง้โจว  

 

15.55 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนเมอืงเจ ิง้โจว ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเหลอืงตอนปลายของที่

ราบจนีเหนอืเป็นเมอืงเกา่แกต่ัง้แตส่มยัราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคนมี

พืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ปัจจบุนัเจิง้โจวนับเป็นเมอืง

อตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ ใหท้า่น อสิระ  

ชอ้ปป้ิงที ่จตัรุสั 27 เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงของเมอืงเจิง้โจว ศนูยร์วมของหา้งสรรพ 

สนิคา้ รา้นอาหาร ทีม่สีนิคา้มากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึตาม

อธัยาศัย 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่ HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทำ่  นอนเจิง้โจว 

วนัทีส่อง      เจ ิง้โจว-ไคเฟิง-ศำลไคเฟิง-เจดยีเ์หล็ก-ศำลำมงักร-กระเบือ้งสำมส-ีซนิหมี ่

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางสู ่เมอืงไคเฟิง เป็นเมอืงเกา่แก ่เคยเป็นเมอืงหลวง 7 ราชวงศนั์บตัง้แตย่คุ

จา้นกวอ๋และรุง่เรอืงทีส่ดุในสมยัราชวงศซ์ง่ มเีนือ้ที ่900 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร

ประมาณ 1.9 ลา้นคน น าทา่นชม ศำลไคเฟิง ของทา่นเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) ที่

สรา้งขึน้บนเนือ้ที ่4,000 ตารางเมตร เป็นสถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่น

เปาบุน้จิน้ ขนุนางผูท้ีม่คีวามซือ่สตัยย์ตุธิรรม จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืแหง่ราชวงศซ์ง่เหนอื 

ชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่เีครือ่งประหารหวัสนัุข หัวพยคัฆ ์และหัวมงักร ชมรปูหลอ่

สมัฤทธิข์องทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร น าทา่นชม เจดยีเ์หล็ก (เถยีะถำ่) ตัง้อยูด่า้น

เหนอืของเมอืงไคเฟิงในบรเิวณวดัยิว้กวอ้ เจดยีเ์หล็กนีส้รา้งตัง้แตร่าชวงศซ์ง่ปี ค.ศ.

1049 ลักษณะทรงแปดเหลีย่มแบบจนีสงู 13 ชัน้ โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบือ้ง

หลากสมีา ประตดิประตอ่หอ่หุม้ซึง่มองไกลๆ คลา้ยกบัเป็นสขีองเหล็ก จงึไดช้ือ่เป็น

เจดยีเ์หล็ก จากนัน้น าทา่นชม ศำลำมงักร (หลงถงิ) ซึง่ตัง้อยูท่างตะวันตกเฉียง

เหนอืของเมอืงไคเฟิง สรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 1692 ในสมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศ์

ชงิ  

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

1.50 ช.ม 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย จากนัน้น าทา่นแวะ รำ้นกระเบือ้งสำมส ีใหท้า่นเลอืกชมและเลอืกซือ้ สนิคา้พืน้บา้น  



                                                                 

ทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นหตัถกรรมโบราณของจนียคุราชวงคถ์ัง  

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

พกัที ่ CHEERD HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ นอนซนิหมี ่

 วนัทีส่ำม     วดัเสำ้หลนิ (รวมรถไฟฟ้ำ)-ป่ำเจดยี-์ชมกำรแสดงกงัฟ-ูวดัถ ำ้หลงเหมนิ- 

                   ล ัว่หยำง-ซอีำน 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสถานทีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยา

ยทุธชาวจนี) เขา้ชม วดัเสำ้หลนิ (รวมรถไฟฟ้ำ) ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของ

เทอืกเขาซงซาน ในอ าเภอเตงิเฟิง เมอืงเจิง้โจว มณฑลเหอหนาน ซึง่กอ่ตัง้โดย

ภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่ “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพทุธศาสนานกิายเซน เขา้มา

เผยแพรพ่ระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจั

ธรรม ตอ่มาอารามแหง่นีก้ลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตวัทีรู่จั้ก

กนัดใีนนาม “กงัฟ”ู น าชมสิง่ส าคญัในวดัเสา้หลนิอนัไดแ้ก ่วหิารสหัสพทุธ สถานที่

ประดษิฐานประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 

องค ์น าทา่นชม ป่ำเจดยี ์(ถำ่หลนิ) ทีม่หีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุ

อฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวดัเสา้หลนิ  น าทา่น ชมกำรแสดงกงัฟู ทีม่กีารสบืทอด

เป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณ

ใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงล ัว่หยำง อดตีราชธานทีีย่ ิง่ใหญ่

สบืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศ ์ยนืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน จักรพรรดนิ ี“บเูซค็

เทยีน” โปรดปรานเมอืงลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีนสมยัทีพ่ระองคป์ระกาศตน

เป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร”   

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

1 ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   เป็ดยำ่ง 

บำ่ย น าทา่นชม ถ ำ้หลงเหมนิ หรอื ถ ำ้ประตมูงักร (หลงเหมนิสอืค)ู (รวมรถไฟฟ้ำ) 

หมูถ่ ้าพันพระทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ังน ้าอีเ๋จยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่ีส่ าคญัและน่าตืน่ตาตืน่ใจ

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิม่เตมิ

เรือ่ยมาจนถงึสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือโุมงคเ์ขา้ไป 

แลว้สลักเสลาเป็นรปูพระพทุธเจา้ พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการ

เขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ บู

เซค็เทยีนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมาก 

เพือ่บรูณะถ ้าหนิหลงเหมนิแหง่นี ้การสรา้งถ ้าพระพทุธแหง่นีท้ีไ่ดรั้บอทิธพิลมาจาก

อนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทาง

วัฒนธรรมในปี ค .ศ. 2000 ชม วดัถ ำ้เฟ่ิงเซยีนซือ่ ชมพระประธานสงู กลา่วกนัวา่ใช ้

พระพักตรข์องพระนางบเูชก็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลกั  

 

 

 

 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ 

1.50 ช ัว่โมง 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 น าทา่นสู ่สถำนรีถไฟ เพือ่โดยสาร รถไฟควำมเร็วสงู  มุง่หนา้สู ่ซอีำน ดว้ย

ความเร็วสงูถงึ 300 กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยูใ่นหบุ
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99


                                                                 

เขาทีม่แีมน่ ้าเวย่ไหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 6,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็น

ราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 12 ราชวงศ ์ 

ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศ

ตา่งๆ ทัว่โลก เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลือ่งชือ่ มโีบราณสถาน

โบราณวัตถเุกา่แกอ่นัล ้าคา่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจนี (กระเป๋า

เดนิทางตอ้งลากเอง เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว) 

พกัที ่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  นอนซอีำน 

วนัทีส่ ี ่        เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ-่รำ้นหยก-วดัลำมะ-พระรำชวงัตำ้หมงิกง (รวมรถไฟฟ้ำ)-ชม 

                  ภำพยนตร ์ IMAX 3 D 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 น าเดนิทางสู ่วดัฉอืเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ เจดยีห์ำ่นป่ำใหญ ่(ตำ้เยีย่นถำ่) วัดนี้

เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งขึน้โดยฮอ่งเตถ้ังเกาจงเพือ่ตอบแทนคณุมารดา หลัง 

จากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจ๋ังมาเป็นเจา้อาวาสและแปลพระคัมภรีพ์ระไตร 

ปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถังซมัจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและรว่มสรา้งเจดยีห์า่นป่า 

ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี 7 ชัน้ สงู 64.7 

เมตร ในสมยักอ่นจะสรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทัง้หมด แตพ่อมาในสมยัราชวงศห์มงิ ไดรั้บ

การบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด จากนัน้น าทา่นชมอญัมณีล ้าคา่ หยก เป็นเครือ่งประดับที่

นยิมกนัอยา่งแพรห่ลายเพราะเชือ่วา่ใสแ่ลว้จะชว่ยป้องกนัอนัตรายได ้ใหท้า่นได ้

เลอืกซือ้ ก าไรหยก แหวนหยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของ

ประเทศจนี น าชม วดัลำมะกวำ่งเหรนิ วดัลามะแหง่เดยีวในนครซอีาน สรา้งขึน้เมือ่ 

ค.ศ. 1705 ครัง้ฮอ่งเตค้ังซ ีใน เสด็จเยอืนนครซอีาน น าชมก าแพงหนิทีม่รีปูสลัก 18 

อรหันต ์ชมป้ายการอนุญาตใหส้รา้งวดัโดยค าสัง่ของวังหลวงซึง่เป็นลายมอืของ

ฮอ่งเตค้ังซ ีนมสัการเจา้แมก่วนอมิพันตาพันมอืประทบับนดอกบวัในวหิารเทวราช น า

ทา่นนมสัการ 3 มหาโพธสิตัย ์ทีว่หิารมหาวรีา นมสัการรปูจงคาปาผูน้ านกิายพทุธ

ทเิบตทีว่หิารพันพระ น าชมวหิารพระสตูร หอเกบ็พระไตรปิฎก 

 

 

ใชเ้วลำ

เดนิทำง

ประมำณ               

1ช ัว่โมง 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   เป็ดยำ่ง 

บำ่ย น าทา่นชมสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่ทีค่งคณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์พระรำชวงัตำ้

หมงิกง (รวมรถไฟฟ้ำ) คอืการขดุพบทีต่ัง้ของพระราชวังโบราณสมยัราชวงศถ์ัง 

ตา้หมงิกง ถกูสรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลีซ่ ือ่หมงิ 

ฮอ่งเตเ้รอืงอ านาจแหง่ราชวงศถ์ังในยคุทีน่ครฉางอาน (ซอีาน) รุง่เรอืงสดุๆ เป็น

ศนูยก์ลางอารยะธรรมและศนูยก์ลางการคา้ขายระหวา่งประเทศ เชือ่กนัวา่ 17 จาก 

21 ฮอ่งเต ้ในสมยัราชวงศถ์งัไดใ้ชพ้ระราชวังตา้หมงิกงเป็นทีป่ระทับตอ่เนือ่งมานาน

นับ 200 ปี กาลเวลาทีผ่ันเปลีย่นหลากยคุหลายสมยันับพันปี ท าใหไ้มม่ใีครรูว้า่ “ตา้

หมงิกง” เดมิเคยมทีีต่ัง้อยูต่รงไหน จนมกีารขดุพบแนวทีต่ัง้ก าแพงวังรัศม ี3.2 

กโิลเมตรใจกลางนครซอีาน จงึทราบวา่ “ตา้หมงิกง” ในอดตีจงึมขีนาดใหญก่วา่

พระราชวังแวรซ์ายย ์3 เทา่ มขีนาดใหญก่วา่พระราชวังตอ้งหา้มกูก้งในนครปักกิง่ 4.5 

เทา่  และมขีนาดใหญก่วา่พระราชวังเครมลนิถงึ 12 เท่า นีค่อืความยิง่ใหญข่อง

พระราชวังโบราณในสมยักวา่พันปีของราชวงศถ์ัง น าทา่นเขา้ชมในสว่นพพิธิภณัฑ ์

 



                                                                 

ยอ้นรอยประวัตศิาสตร ์ชมความรุง่เรอืงดา้นสถาปัตยกรรมโบราณ พรอ้มใหท้า่นไดช้ม

ภำพยนตร ์IMAX 3D 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  สกุีม้องโกล 

พกัที ่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่  นอนซอีำน 

วนัทีห่ำ้ กองทพัทหำรดนิเผำ (รวมรถไฟฟ้ำ)-โรงงำนปัน้ตุก๊ตำจิน๋ซ-ีผำ่นชม สสุำนจิน๋ซฮีอ่งเต ้

                  รำ้นผำ้ไหม-จตัรุสัหอกลองหอระฆงั-เก ีย๊วซอีำน-โชวร์ำชวงศถ์งั                

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 คณะเดนิทางสู ่ต ำบลหลนิถง่ ทีม่ชี ือ่เสยีงในการผลติผลทับทมิ น าชมสถานทีส่ าคญั

ทีส่ดุของเมอืงซอีาน ชมความยิง่ใหญอ่ลังการ ซึง่ถกูจัดใหเ้ป็นสิง่มหศัจรรยอ์นัดับ 8 

ของโลก และทีไ่ดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987  คอื กองทพัทหำรดนิเผำของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี

(รวมรถไฟฟ้ำ) น าชมหุน่ปัน้นักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึง่ถกูฝังไวใ้ตด้นิพรอ้ม

กบัจักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุน่แหง่นีช้าวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 

เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตัว หุน่ทหารทกุตวัมขีนาดเทา่ตวัคนจรงิ และมใีบหนา้

แตกตา่งกนัทกุตัว มบีนัทกึวา่สสุานแหง่นีใ้ชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คน 

ใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผา่นชมบรเิวณทีค่าดวา่

เป็นสสุานของจักรพรรดจิิน๋ซ ีปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม แผน่ดนิ

จนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจบุนัมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แตย่งัไมม่กีาร

เปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัการเสือ่ม สภาพของวตัถุ

โบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก จากนัน้แวะเยีย่มชม โรงงำนปัน้ตุก๊ตำ

จิน๋ซ ีเป็นโรงงานใหญใ่หช้มตุ๊กตาดนิเผาทีม่ชี ือ่เสยีงของสา่นซ ี

 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร    

บำ่ย น าทา่นผา่นชม สสุำนจิน๋ซฮีอ่งเต ้คอืมหาสสุานของจักรพรรดจินี จิน๋ซฮีอ่งเต ้(ฉนิ

สือ่หวงตี)้ แหง่ราชวงศฉ์นิ ภายในสสุานใชบ้รรจพุระบรมศพของจิน๋ซฮีอ่งเต ้ทรัพย์

สมบตัติา่งๆ ตลอดจนกองก าลังทหาร นางสนมและนางก านัล รถมา้และขนุพลทหาร 

ทีส่รา้งมาจากดนิเผา จ านวนมาก เพือ่เป็นตัวแทนของขา้ราชบรพิารในการรว่ม

เดนิทางไปยงัปรโลกของจิน๋ซฮีอ่งเต ้แวะชม รำ้นผำ้ไหม ของจนี ชมวธิกีารน าเสน้

ไหมออกมาผลติเป็นสนิคา้ทัง้ใชเ้ครือ่งจักร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพือ่มาท าไสน้วม

ผา้หม่ไหม ซึง่เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใชเ้อง จากนัน้เทีย่วชม จตัรุสั

หอกลอง ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมยั

ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมยัราชวงศช์งิไดท้ าการบรูณะขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารปู

แบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลังคา

เป็นไม ้3 ชัน้ ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนอื

และใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชัน้ทีส่องและชัน้

ทีส่ามเป็นเครือ่งใมห้ลังคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลอืบ สรา้งขึน้ในปีที ่17 แหง่การ

ครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึง่เป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของ

ราชวงศห์มงิ ทางเดนิผา่นประตปูดูว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้ม

 



                                                                 

ใหท้า่นถา่ยรปูเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรม

สมยัราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆงั 1 ใบ เพือ่ตรีะฆงับอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 

เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิด า มี

ประตทูัง้ 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   เกีย้วซอีำน 

 น าทา่นชมโชวร์ำชวงศถ์งั อนัตระการตาชมกาแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆ ในสมยั

ราชวงศถ์ังทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางศลิปะอยา่งสงูสดุ 
 

พกัที ่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ นอนซอีำน 

วนัทีห่ก ก ำแพงเมอืงโบรำณ-ซอีำน-กวำงเจำ-สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 ชมก ำแพงเมอืงโบรำณ ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี 

(ค.ศ. 1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งด ีก าแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใต ้

ยาว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 

14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทัง้สีด่า้น รวม 13 ประต ู

 

 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส๋นำมบนิซอีำน  

12.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนำมบนิกวำงเจำ โดยสำยกำรบนิ  CHINA SOUTHERN  

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ3204  

 

14.55 น. ถงึ สนำมบนิกวำงเจำ เมอืงทา่ทีถ่กูพัฒนาอยา่งรวดเร็ว มเีสน้ทางคมนาคมเชือ่ม

ตอ่ไปยงัทกุหนแหง่ในจนีและตา่งประเทศ ถอืเป็นเมอืงทีเ่ป็นหัวใจของเศรษฐกจิของ

จนี เชญิทา่นอสิระตามอธัยาศัยภายในสนามบนิ จากนัน้น าทา่นตอ่ไฟทเ์พือ่เดนิทาง

กลับกรงุเทพฯ 

 

20.00 น. ออกเดนิทางจาก สนำมบนิกวำงเจำ โดยสำยกำรบนิ  CHINA SOUTHERN  

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ361  

 

21.50 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

ส ำคญัมำก หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุำ

สอบถำมเจำ้หนำ้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท ำกำรออกต ัว๋ เนือ่งจำกสำยกำรบนิอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

 

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำร   

ก ำหนดกำรเดนิทำง รำคำผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

รำคำเด็ก(ไมม่ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่11-16 / 25-30 ม.ีค. 2560 30,900 29,900 28,900 5,900 

วนัที ่22-27 เม.ย / 29 เม.ย.-4 พ.ค. 60 34,900 33,900 32,900 5,900 

วนัที ่13-18 พ.ค / 27 พ.ค.-1 ม.ิย. 60 34,900 33,900 32,900 5,900 

วนัที ่10-15 ม.ิย 60 33,900 32,900 31,900 5,900 

** ไมร่บัจอยแลนด ์** 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่***  

ทำ่นละ 20 หยวน /วนั/ตอ่ทำ่น*** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื หยก /รำ้นใยไผ ่/รำ้นผำ้ไหม /โรงงำนปัน้ตุก๊ตำจิน๋ซ ีซึง่จ ำเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เนือ่งจำกมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้น

จ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯเพือ่เช็ควำ่กรุป๊มกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

4.1. แจ งยกเลกิก อนเดนิทาง 30 วัน คนืค าใช จ ายทัง้หมด 

4.2. แจ งยกเลกิก อนเดนิทาง 15 วัน เก็บค าใช จ าย ท านละ 10,000 บาท 



                                                                 

4.3. แจ งยกเลกิน อยกว า 15 วันก อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็ค าใช จ ายทัง้หมด 

4.4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

 เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- 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] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. น ำ้หนกัสมัภำระทำ่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั  

10. คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั และคนขบัรถ วนัละ 10  หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวำ่  เดนิทำง 

      ท ัง้หมด  6 วนั จำ่ยทปิไกด ์ 60  หยวน  คนขบั  60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 



                                                                 

 

 

 เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

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

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณี

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 



                                                                 

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทรำบวำ่ หำกสถำนทตูตรวจสอบไดว้ำ่ให้

ขอ้มลูเท็จ อำจมกีำรระงบักำรออกวซีำ่ เลม่ทีม่ปีญัหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-

7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจวำ่สถำนทตูจนีอยูใ่นระหวำ่งจดัระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม ่กำรเรยีกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

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

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

 

• ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ  1,050 บำท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

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

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

 

 

ประกำศ  

เนือ่งจำกสภำวะน ำ้มนัโลกทีม่กีำรปรบัรำคำสงูขึน้ท ำใหส้ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัรำคำภำษนี ำ้มนัข ึน้ใน

อนำคต ซึง่ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ่ภำษนี ำ้มนัเพิม่ตำมควำมเป็นจรงิ   

 



                                                                 

 

 

**เนือ่งจำกสถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

...............................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

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

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

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

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

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

 

หมำยเหต ุ

**  กรณุำกรอกขอ้มลูตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิ 

ควำมไมส่ะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 

 


