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ตารางการเดินทาง 
 

วันที ่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่่า พักที ่

1 ดอนเมือง-ซีอาน (XW982 : 21.25-02.10+1) X X X 
TITAN CENTRAL PARK 

5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

2 
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่)- 

ร้านหมอนยางพารา-ซีอาน-เขาหัวซาน    

HUA SHAN KE ZHAN  

4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

3 เขาหัวซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-สวนผลไม้-ซีอาน 
   

TITAN CENTRAL PARK 

5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

4 
ซีอาน-ก าแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้าหมิงกง-ร้านหยก- 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่    

TITAN CENTRAL PARK 

5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

5 

เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ร้านผ้าไหม-ศาลเจ้าหลักเมือง -
ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-
สนามบินซีอาน 

   
 

6 ซีอาน-ดอนเมือง (XW981 : 03.00-05.45) X X X  
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หมายเหตุ :   

• ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันท่าการ) ท่านละ 1,500 บาท 

• ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ่านวน 240 หยวน/ทริป/ท่าน 

   (เด็กช่าระทิปเท่าผู้ใหญ)่ 
 

ก่าหนดการเดินทาง 

วันที่ 13-18 / 27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561        ราคา 21,899.- 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
 

วันแรก  ดอนเมือง-ซีอาน 

18.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (Terminal 1) ชั้น 3 ประตู 5 แถว
ที่ 6 สายการบิน NOK SCOOT (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 

21.25 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองซีอาน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ XW890 

(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้่าดื่มฟรี แต่มีจ่าหน่ายบนเครื่อง) 
02.10+1 น.  เดินทางถึง สนามบินซีอานเสียนหยาง เมืองซีอาน ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ

สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก 

พักที่  TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
วันที่สอง  กองทพัทหารดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหมอนยางพารา-ซอีาน-เขาหวัซาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 

น าท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของ
โลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.1987 เป็นการค้นพบคร้ังย่ิงใหญ่ของ
โลกที่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญของชาวนาคนหนึ่งที่ขุดหลุม
เพื่อหาแหล่งน้ าใต้ดินในเมืองซีอาน ในปี ค.ศ.1974 ส าหรับ
หลุมขุดค้นที่พบเจอกองทหารดินเผานี้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 

หลุม โดย หลุมที่ 1 เป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ภายในหลุม
มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งมีหุ่นทหารกว่า 6,000 

หุ่นดิน เผาทุกตัวมีโครงหน้า  สีหน้ าและทรงผมที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียว ส่วน หลุม
ที่ 2 มีลักษณะเป็นรูปตัว L อยู่ห่างจากหลุมที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 20 เมตร มีหุ่น
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ทหารดินเผาอยู่ประมาณ 1,000 ตัว ม้าศึก 500 ตัวและรถม้าที่ท าจากไม้ 89 คัน และ หลุมที่ 3 เป็นรูป
ตัว U เป็นหลุมที่เล็กที่สุด แต่มีความส าคัญที่สุดย่ิงกว่า หลุมที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็นกองบัญชาการสูงสุด 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพิเศษ!! สุกี้ซีอาน  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ เขาหัวซาน ตั้งอยู่ในอ าเภอหวาอินเซี่ยน มณฑลซานซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 

นาที) 
ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (3)  

พักที่  HUA SHAN KE ZHAN 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สาม เขาหัวซาน(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-สวนผลไม้-ซอีาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 

น าท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาหัวซาน เพื่อชมความสวยงามของทิวทัศน์บนยอดเขา เขาหัวซานเป็น 1 ใน 5 

ภูเขาที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในจีน ที่มีความสูงถึง 2,154 เมตร ประกอบด้วย 5 ยอดเขา เมื่อมองจากที่สูงยอดเขา
ทั้ง 5 รวมกัน จะมีลักษณะคล้ายดอกบัวเพราะแนวเทือกเขานั้นมีการเช่ือมต่อกัน ถือเป็นหนึ่งสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในจีน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง ลงจากเขาหัวซาน 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 

บ่าย น าเที่ยวชม สวนผลไม้ สวนแอปเปิ้ลหรือสวนองุ่นของเกษตรกรชาวจีน ให้ท่านชม ชิม และเก็บผลไม้
สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง 
หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ่านวย มีผลท่าให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักทอ่งเที่ยวเขา้ชม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม  

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง กลับสู่เมืองซีอาน 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (6)  

พักที่  TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
วันที่สี ่  ก่าแพงเมืองโบราณ-พระราชวังต้าหมิงกง-รา้นหยก-เจดีย์ห่านป่าใหญ ่  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 

น าท่านเดินทางสู่ ก่าแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 
(ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี จากนั้นน าท่านชม พระราชวังต้าหมิงกง เป็น
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พระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 634 โดยพระบรมราชโองการของหลี่ซื่อห
มิง ฮ่องเต้เรืองอ านาจแห่งราชวงศ์ถังในยุคที่นครฉางอาน(ซีอาน) รุ่งเรืองสุดๆ น าท่านเข้าชมในส่วน
พิพิธภัณฑ์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ ชมความรุ่งเรืองด้านสถาปัตยกรรมโบราณ พร้อมชมภาพยนตร์ IMAX 

3D(รวมรถไฟฟ้า) 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ซึ่งเป็นเคร่ืองประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ าค่า จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ชมภายนอก) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของก าแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี 
ค.ศ. 652 องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบง่าย เดิมนั้นสร้างเพียง 5 ช้ิน ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ช้ัน 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (9)  

พักที่  TITAN CENTRAL PARK 5 ดาว หรือระดับเทยีบเท่า 
วันที่ห้า เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพธิภัณฑ์ซีอาน-ร้านผ้าไหม-ศาลเจ้าหลักเมอืง-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง-

ตลาดมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (10) 

น าท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 
13 ช้ัน น าท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุด
ค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ!! เป็ดย่าง 

บ่าย น าท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม น าท่าน
เดินทางสู่ ศาลเจ้าหลักเมือง ภาษาจีนเรียกว่า “เฉิงหวังเมี่ยว” 

สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ปี ค.ศ 1387 เป็นศาลเจ้าหลัก
เมืองที่ใหญ่สุด 1 ใน 3 ของจีนในสมัยนั้น จากนั้นน าท่าน 

ผ่านชมจัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองซีอาน น าท่านเดินทางสู่ ตลาดมุสลิม แหล่งรวมของ
อาหารพื้นเมืองขึ้นช่ือหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึก
และร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทรา อินทผาลัม และถั่วต่างๆ ก็
มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลายร้าน  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร (12)  เมนูพิเศษ!! เกี๊ยวซีอาน 

จากนั้นน าท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรือง  
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน  

วันที่หก  ซีอาน-ดอนเมือง 
03.00 น.     กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889  

(บนเครื่องไม่มีบริการอาหารและน้่าดื่มฟรี แต่มีจ่าหน่ายบนเครื่อง) 

05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***   
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ข้อส่าคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอยีดทุกขอ้) 

• ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

• โปรดตรวจสอบพาสปอร์ตของท่าน จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือ
หน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า (หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง
ได้ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์) 

• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  และค านึงถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี
ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก
ประเทศใดประเทศหนึ่ง      

• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านหมอนยางพารา, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจ าเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์
ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มี
การบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่าน เป็นจ่านวนเงิน 400 หยวน / ท่าน / ร้าน 

• ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

• บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น 

• ท่านที่มีวีซ่าจีนและสามารถใช้เดินทาง เข้า-ออก ได้ตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบก่อน
การท าจองทัวร์  

• ท่านที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท าวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
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รายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

• ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น) 

• หลังจากที่ท่านได้ช าระค่ามัดจ าและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้วนั้น 

3 วัน ก่อนเดินทาง  ท่านจะได้รับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน ก่อนเดินทาง   หัวหน้าทัวร์จะโทรให้ข้อมูลเตรียมตัวเดินทางแก่ผู้เดินทางอีกครั้ง 

• เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 
 

อัตราค่าบริการ 
 

ก่าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2-

3ท่าน) 

เด็ก  

2-18 ป ี 

พักเดี่ยว 

(จ่ายเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมต๋ัว 

วันที ่13-18 กันยายน 2561 21,899 21,899 6,000 15,899 

วันที ่27 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 21,899 21,899 6,000 15,899 

 

อัตราค่าบริการ *รวม* 

1. ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  

2. ที่พักโรงแรม 4 และ 5 ดาว ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ 

TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมตอ่ไป ** 

3. ค่าอาหาร 12 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้) 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
6. ค่าภาษีน้ ามันเช้ือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 

ธันวาคม 2560 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องช าระเพิ่ม)  

7. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จ ากัดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองต้ังแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:   กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุ้มครอง และ ส าหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางส่าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไม่คุ้มครอง 
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กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
3. ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จ่านวน 240 หยวน/ทริป/ท่าน (เด็กช่าระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทาง

เป็นผู้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเอง) 
5. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงส่าเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็น

ข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง (ส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยว แบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท (ส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย) 

หมายเหตุ  

• หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถน าไปใช้กับการเดินทางคร้ังอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถ
คืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี   

• กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) 
ต้องย่ืนวีซ่าเด่ียวเท่านั้น 

• ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าให้ไม่สามารถย่ืนวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ ท่าน
มีความประสงค์จะย่ืนวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท า วีซ่าเดี่ยวย่ืนปกติ 4 วัน ท าการ ท่านละ 
1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ท าการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั้น)  

• ส าหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิส
ถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต ์11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 
13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   

22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย 
(ตั้งแต่ป ี2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถย่ืนขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องท าวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) 

เงื่อนไขการสา่รองทีน่ั่งและการช่าระค่าบริการ 

• กรุณาช่าระเงินมัดจ่า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชั่น  

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ท าการจอง) 
• กรุณาช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ  15 วัน ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี
ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ) 
หมายเหตุ หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
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• รบกวนสแกนหน้าพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน ส่งภายใน 5 วันหลังจากการหลังจาการช าระมัดจ า 
การยกเลิกการเดินทาง 

• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

• แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

• แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 1-14 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คนเดินทางไม่ครบตาม
จ่านวนที่บริษัทฯก่าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทาง
ในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 

• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจ าที่
นั่งกับสายการบินและค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่า
ทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ่าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อแนะน่าก่อนการเดินทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าว
มีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  

• ห้ามน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 
เอกสารประกอบการยื่นวีซา่ท่องเที่ยวประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) 

• ส่าเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน  

(ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า ดังตัวอย่าง) 
• ยกเว้นเส้นทางที่บินลงเทียนสิน ใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป  

 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
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ต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้าแบบตัวอย่าง 

เอกสารในการท่าวีซ่าจีนส่าหรับหนังสอืเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซา่เดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ช่ารุดใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการช่ารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้าง
ชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู 
เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
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  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  

• ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน
ประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  

• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

• ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารย่ืนวีซ่า 

• เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ 

อย่างน้อย 7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
• โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   
 

 

 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซา่หนังสอืเดินทางคนต่างชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวซี่าให้ได้) 
• หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ท่านละ 5,060 บาท  

• หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท่าวซี่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

• น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

• น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนท าวีซ่า 
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• น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลทิัวเนีย ลตัเวีย 

ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนยี  ไมส่ามารถขอวีซา่ด่วนได้) 
 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวซี่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!!! 

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซี่าเข้าจีน กรุณากรอกขอ้มูลดังต่อไปนี้** 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส..................................................................................................... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
.........................................................................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์.............................................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  
.........................................................................................................................................................................................

........................................................ รหัสไปรษณีย ์..........................โทรศัพท์บ้าน....................................................... 

ชื่อสถานทีท่่างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................... 
ต่าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 

ที่อยู่สถานทีท่่างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................................ 
..................................................................รหสัไปรษณีย์ .......................................โทร................................................. 

(ส่าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เมื่อวันที่........... เดอืน...................ปี.................... ถึง วันที่.......................เดอืน.......................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
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รหัสโปรแกรมทัวร์   CSXIYXW04  KAWOUNG 6D4N SEP18-XW-W13 

เมื่อวันที่........... เดอืน..................ปี..................... ถึง วันที่.......................เดอืน.......................ปี........................ 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พรอ้มระบุความสัมพันธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ 

** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีท่างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท่าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท่าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


