
 

 

รหัสทัวร B2B1903375 
ทัวรจีน ซีอาน Once in Xian 4 วัน 3 คืน (FD) 
*ไมลงรานชอป   เจดียหานป�าใหญ   พิพิธภัณฑกองทัพทหารจิ๋นซีฮองเต 
กําแพงเมืองซีอาน   โชวราชวงศถัง   วัดลามะ   พิพิธภัณฑซีอาน 
จัตุรัสหอกลองหอระฆัง   อิสระชอปปم�งถนนมุสลิม   วัดชิงหลง 
ถนนศิลปะซูยวนเหมิน 

 



 

 

 
  

ไมลงรานชอป | พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี| จัตรุัสหอกลองหอระฆัง 
  ถนนมุสลิม | โชวราชวงศถงั | เกี๊ยวซีอาน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 
 
 
 

 
  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบินซีอาน เซียงหยาง)
(FD588:09.50-14.35) –เจดียหานป�าใหญ 

06.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอรเอเชีย
(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบ

เขาท่ีมีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปน
ราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 
ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํ้าคาและเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)(FD588:09.50-14.35) –เจดียห์่านป่าใหญ่  
วนัที� �.  พิพิธภณัฑก์องทพัทหารจิ�นซีฮ่องเต ้(รวมรถกอลฟ์)-กาํแพงเมืองซีอาน-โชวร์าชวงศถ์งั 
วนัที� �.   วดัลามะ-พิพิธภณัฑซ์ีอาน-จตัรุสัหอกลองหอระฆงั-อิสระชอ้ปปิ�งถนนมสุลิม 
วนัที� �.  วดัชิงหลง – ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  
            (FD589:15.35-18.50) 
 

เดนิทาง ธันวาคม ���� - มีนาคม ���� 

ราคาเริ�มต้น 18,900.- 



 

 

 

 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (Big Goose Pagoda) (ไมรวมคาขึ้นเจดีย) แหง
วัดฉือเอิน สรางเสร็จในป ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหง
ราชวงศถัง และ ไดนิมนตพระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรม
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี 
พระถังซัมจั๋งไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวัดฉือเอินเพ่ือใชใน
การเก็บรักษาพระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวน
กวาพันเลม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 

วันที่ 2 พิพิธภัณฑกองทัพทหารจ๋ินซีฮองเต (รวมรถกอลฟ)-กําแพงเมืองซีอาน-โชว
ราชวงศถัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 



 

 

 

นําทานเขาชม พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซี
อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ�า) นําชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน 
ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขุด
คนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคน
จริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเปนจํานวน
ถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวัติฯ บนจอยักษ 360 องศา  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานผานชม กําแพงเมืองซีอาน  (Xian City Wall) เมื่อสมัยราชวงคหมิง

ประมาณ600กวาปเปนกําแพงเมืองโบราณที่สมบูรณที่สุดของประเทศจีนที่หลงเหลือ
อยูในปจจุบันกําแพงเมืองซีอานเปนมรดกลํ้าคาช้ินหน่ึงที่ราชวงศหมิงสรางใหลูกหลาน
กําแพงสรางดวยสวนผสมของผงปูน ดินและอิฐ ประสานดวยขาวเหนียวและน้ําตาลมี
ความยาวโดยรอบ13กิโลเมตรบนกําแพงเปนทางเดินกวาง 12-14เมตรผนังกําแพง
ดานนอกมีชองยิงธนู 5,894 ชองนอกกําแพงมีคูเมืองลอมรอบกําแพงเพื่อป�องกัน
ขาศึกอีกชั้นบริเวณกําแพงทําสนามหญาและสวนสาธารณะลอมเมืองที่สวยงามและ
เปนที่พักผอนหยอนใจของชาวเมืองทางเดินบนกําแพงสามารถจัดกิจกรรมไดหลาย
อยางมีการจัดวิ่งมินิมาราธอนและการแสดงโคมไฟทุกป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เก๊ียวซีอาน 
 

 
 นําทานชม โชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัย

ราชวงศถังทสะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด 
ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 



 

 

วันที่ 3 วัดลามะ-พิพิธภัณฑซีอาน-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-อิสระชอปปم�งถนนมุสลิม 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําชม วัดลามะกวางเหริน วัดลามะแหงเดียวในนครซีอาน สรางขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 
ครั้งฮองเตคังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นวาการสรางวัดน้ีจะเปนการสะดวกพัก
ระหวางทางสําหรับลามะผูใหญจากทิเบตที่ตองเดินทางผานสานซีเขาสูวังหลวงปกกิ่ง
เพ่ือเขาเฝ�า วัดลามะกวางเหรินมีการซอมแซมและสรางวิหารเพิ่มหลายครั้งครั้งลาสุด
ในป ค.ศ. 2006 ทําใหสวยงามใหญโตบนพื้นที่ 2.6 เอเคอรเชนปจจุบัน ชมกําแพง
หินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต ชมป�ายการอนุญาตใหสรางวัดโดยคําส่ังของวังหลวงซึ่งเปน
ลายมือของฮองเตคังซ ีนมัสการเจาแมกวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหาร
เทวราช จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบจาก
สุสานโบราณและของเกาจากพื้นที่ตางๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานชม จัตุรัสหอกลองหอระฆัง เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวน

ระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 
8.6 เมตร กวางและยาว 35.5 เมตร กอดวยอิฐดํา มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 
เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลมฝم�งตรงขามเปน จัตุรัสหอกลอง ตั้งอยูใจ
กลางเมืองซีอาน บนถนนซีตาเจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัย
ราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึ้นมาใหมสองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว มีความสูง 33 
เมตร หนากวาง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรางหลังคาเปนไม 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 
77 เมตร กวาง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 



 

 

เมตร ชั้นลางกอเปนผนังอิฐและประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใม
หลังคามุงดวยกระเบื้องเคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระ
จักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง ทางเดิน
ผานประตูปูดวยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไว
เปนที่ระลึก จากน้ันใหทาน อิสระชอปปم�งถนนมุสลิม ในอดีตนครซีอานถือเปน
จุดเร่ิมตนของเสนทางสายไหม ที่มีการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและอารยะธรรม
ระหวางอาณาจักรจีนกับดินแดนแถบอาหรับ จึงทําใหชาวจีนเมืองซีอานบางสวนเปน
ชาวมุสลิม ซึ่งไดรวมตัวกันเปดรานคาอยูที่ตลาดมุสลิมแหงน้ี ซึ่งที่น่ีเปนแหลงรวมของ
อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงรานขายของที่ระลึกและรานขายผลไมแหง 
เชน พุทธา อินทผาลัม ลูกพลับ กีวี่ วอลนัทและถั่วตางๆ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 วัดชิงหลง – ถนนศิลปะซูยวนเหมิน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – 
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(FD589:15.35-18.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

 

 

นําทานเดินทางสู วัดชิงหลง หรืออีกชื่อวา วัดซือฟ�อ เปนวัดโบราณของเมืองซีอาน 
และมีเร่ืองเลาเกี่ยวกับที่มาของช่ือวัด ทานสามารถชมความงามของภายในวัด รวมถึง
ชวงเดือนมีนาคมทานจะไดชมความงามของ ดอกซากุระที่เปลงบานภายในบริเวณวัด
แหงน้ีอีกดวย จากน้ันนําทานชม ถนนศิลปะซูยวนเหมิน ใหทานไดชมบรรยากาศและ



 

 

เลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 
15.35 น. ออกเดินทางสู สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไมรวม

คาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบริการ : Once in Xian 4Days 3Nights โดยสายการบินแอรเอเชีย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 29 ธ.ค.62-01 ม.ค.63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่ 31 ธ.ค.62-03 ม.ค.63 21,900.- 21,900.- 21,900.- 3,500.- 13,900.- 
วันที่ 07-10 ก.พ. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 11,900.- 
วันที่ 13-16 มี.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 11,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร 

ตั๋วเครื่องบนิ (ไมรวมวีซา) 
  

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 
  



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจนีสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 



 

 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน 
กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส 
สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

 



 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา  
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
 



 

 

ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย 
                                                                 เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 
 


