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พิพิธภณัฑ์กองทหารดนิเผาจิ๋นซี | จตัรัุสหอกลองหอระฆงั | ถนนมสุลมิ   
วดัลามะ | โชว์ราชวงศ์ถงั | เก๊ียวซีอาน 

ซีอาน เจาะต านานสุสานทหารม้า 4 วัน 3 คืน 
เดนิทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 19,900.- 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
(FD588/16.40-21.35) 

13.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุทา่น 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบนิท่ี FD588 (ไมร่วมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหล

ผ่าน มีประวตัิศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มีโบราณสถาน

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง)(FD588/16.40-21.35) 
วนัท่ี 2.  โรงงานตุ๊กตาปัน้ดนิเผา – พิพิธภณัฑ์กองทพัทหารจิ๋นซีฮอ่งเต้ (รวมรถกอล์ฟ) – ผา่นชมก าแพงเมืองซีอาน-เก๊ียวซีอาน –

โชว์ราชวงศ์ถงั 
วนัท่ี 3.  เจดีย์หา่นป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม-พิพิธภณัฑ์ซีอาน-จตรัุสหอกลอง-หอระฆงั-ช้อปปิง้ตลาดมสุลิม 

วนัท่ี 4.  วดัลามะ–วดัชิงหลง-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
(FD589/22.50-01.45) 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  3 ซีอาน เจาะต านานสสุานทหารม้า 4 วนั 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย                                              [GQ1XIY-FD001] 

 

โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น า
ทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 
โรงงานตุ๊กตาปั้นดินเผา – พพิธิภณัฑ์กองทพัทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถ
กอล์ฟ) – ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน-เกี๊ยวซีอาน –โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

น าท่านชม โรงงานป้ันตุ๊กตาจิ๋นซี จากนัน้ชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ สถานท่ีส าคญั
ท่ีสดุของเมืองซีอาน ท่ีได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี 
ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นปัน้นักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับ
จกัรพรรดจิิ๋นซีฮอ่งเต้ สสุานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนได้ขดุค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตวั 
หุ่นทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกนัทกุตวั มีบนัทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ช้แรงงานทาส
เป็นจ านวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวตัฯิ บนจอยกัษ์ 360 องศา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีได้ทรง

รวบรวมแผน่ดนิจีนให้เป็นหนึง่เดียวได้ส าเร็จ ปัจจบุนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสสุานแล้วแตย่งัไม่มีการเปิดสสุาน 
คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเส่ือม สภาพของวตัถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศ
ภายนอก  น าท่านผ่านชม ก าแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall) เม่ือสมยัราชวงค์หมิงประมาณ600กว่าปี
เป็นก าแพงเมืองโบราณท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุของประเทศจีนท่ีหลงเหลืออยู่ในปัจจบุนัก าแพงเมืองซีอานเป็นมรดก
ล า้คา่ชิน้หนึ่งท่ีราชวงศ์หมิงสร้างให้ลกูหลานก าแพงสร้างด้วยส่วนผสมของผงปนู ดินและอิฐ ประสานด้วย
ข้าวเหนียวและน า้ตาลมีความยาวโดยรอบ13กิโลเมตรบนก าแพงเป็นทางเดินกว้าง 12-14เมตรผนงัก าแพง
ด้านนอกมีช่องยิงธนู 5,894 ช่องนอกก าแพงมีคเูมืองล้อมรอบก าแพงเพ่ือปอ้งกนัข้าศกึอีกชัน้บริเวณก าแพง
ท าสนามหญ้าและสวนสาธารณะล้อมเมืองท่ีสวยงามและเป็นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองทางเดินบน
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ก าแพงสามารถจดักิจกรรมได้หลายอยา่งมีการจดัวิ่งมินิมาราธอนและการแสดงโคมไฟทกุปี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เกี๊ยวซีอาน 
 

 
 น าทา่นชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ์ถงัทสะท้อนให้เห็น

ถึงความเจริญทางวิทยาการและศลิปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสงูสดุ 
ที่พัก โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 3 
เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ร้านผ้าไหม-พพิธิภัณฑ์ซีอาน-จตุรัสหอกลอง-หอ
ระฆงั-ช้อปป้ิงตลาดมุสลิม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 น าเดนิทางสู ่วัดฉือเอิน ซึง่เป็นท่ีตัง้ของ “ต้าเยี่ยนถ่า” เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วดันีเ้คยเป็นอารามหลวงท่ีสร้าง

ขึน้โดยฮ่องเต้ถังเกาจงเพ่ือตอบแทนคณุมารดาหลงัจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋มาเป็นเจ้าอาวาส 

และแปลพระคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ีน ามาจากอินเดีย พระถงัซมัจัง๋ได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า 

ขึน้เพ่ือเก็บพระไตรปิฎก ลกัษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สงู 64.7 เมตร ในสมยัก่อนจะสร้าง

เจดีย์ด้วยดนิทัง้หมด แตพ่อมาในสมยัราชวงศ์หมิง ได้รับการบรูณะเป็นอิฐทัง้หมด แวะชม ร้านผ้าไหมของ

จีน ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทัง้ใช้เคร่ืองจกัร ชมการดงึใยไหมรังแฝดเพ่ือมาท าไส้นวมผ้า

หม่ไหม ซึง่เหมาะกบัการซือ้เป็นทัง้ของฝากและใช้เอง  น าทา่นชม พพิธิภัณฑ์ซีอาน ท่ีรวบรวมโบราณวตัถท่ีุ

ขดุค้นพบจากสสุานโบราณและของเก่าจากพืน้ท่ีตา่งๆ รอบฉางอานนบัแสนชิน้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
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 จากนัน้ชม จัตุรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพ่ือตีระฆงับอกเวลา

ตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐด า มีประตู

ทัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลมฝ่ังตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอกลอง  ตัง้อยู่ใจ

กลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ท าการ

บูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร 

โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดู้านเหนือและใต้สงู

และกว้าง 6 เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็นผนงัอิฐและประตทูางเข้าชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วย

กระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีท่ี 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระ

จกัรพรรดอิงค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตปูดู้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อม

ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลึก จากนัน้อิสระช้อปปิง้ตลาดมุสลิม ในอดีตนครซีอานถือเป็นจุดเร่ิมต้นของ

เส้นทางสายไหม  ท่ีมีการติดตอ่ค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าและอารยะธรรมระหว่างอาณาจกัรจีนกับดินแดน

แถบอาหรับ   จึงท าให้ชาวจีนเมืองซีอานบางส่วนเป็นชาวมุสลิม  ซึ่งได้รวมตวักันเปิดร้านค้าอยู่ท่ีตลาด

มสุลิมแห่งนี ้ซึ่งท่ีน่ีเป็นแหล่งรวมของอาหารพืน้เมืองขึน้ช่ือหลากชนิด  รวมถึงร้านขายของท่ีระลึกและร้าน

ขายผลไม้แห้ง เชน่ พทุธา อินทผาลมั ลกูพลบั กีว่ี วอลนทัและถัว่ตา่งๆ   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่ 4 วัดลามะ–วัดชิงหลง-ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ซีอาน(สนามบินซีอาน
เซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) (FD589/22.50-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

 

 

น าชม วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึน้เม่ือ ค.ศ. 1705 ครัง้ฮ่องเต้คงัซี ใน 

เสดจ็เยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวดันีจ้ะเป็นการสะดวกพกัระหว่างทางส าหรับลามะผู้ ใหญ่จากทิเบตท่ี

ต้องเดนิทางผา่นสา่นซีเข้าสู่วงัหลวงปักก่ิงเพ่ือเข้าเฝา้ วดัลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและสร้างวิหารเพิ่ม

หลายครัง้ครัง้ลา่สดุในปี ค.ศ. 2006 ท าให้สวยงามใหญ่โตบนพืน้ท่ี 2.6 เอเคอ่ร์เช่นปัจจบุนั ชมก าแพงหินท่ีมี

รูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยค าสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี  

นมสัการเจ้าแมก่วนอิมพนัตาพนัมือประทบับนดอกบวัในวิหารเทวราช 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ เป็ดย่าง 

 น าทา่นเดนิทางสู ่วัดชินหลง หรืออีกช่ือว่า วัดซือฟ๋อ เป็นวดัโบราณของเมืองซีอาน และมีเร่ืองเล่าเก่ียวกบั

ท่ีมาของช่ือวดั  ทา่นสามารถชมความงามของภายในวดั รวมถึงชว่งเดือนมีนาคมทา่นจะได้ชมความงามของ 

ดอกซากรุะท่ีเปล่งบานภายในบริเวณวดัแห่งนีอี้กด้วย จากนัน้น าท่านอิสระช้อปปิง้ ถนน ศิลปะซูย่วนเห

มิน ให้ทา่นได้ชมบรรยากาศและเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FD589 (ไมร่วมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

01.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ :ซีอาน เจาะต านานสุสานทหารม้า4 วัน 3 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 26-29 ก.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 3,500.- 12,900.- 

วนัท่ี 11-14 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 11,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทางได้           

1. คณะจองจ านวนผู้ ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ



  11 ซีอาน เจาะต านานสสุานทหารม้า 4 วนั 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย                                              [GQ1XIY-FD001] 

 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  

 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม
ข้อมลู 

 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบนิก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200 หยวน /ทา่น/ทริป 
9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  
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ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , ส าเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
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 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
 



  16 ซีอาน เจาะต านานสสุานทหารม้า 4 วนั 3 คืนโดยสายการบินแอร์เอเชีย                                              [GQ1XIY-FD001] 

 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


