
 

 

 

 

   

  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    SHWECG01-DEC-WE-W13 

 
วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ X X X  

2 
กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว (WE680 : 02.20-07.30)  

ลั่วหยำง-ศำลเจ้ำกวนอู-ซีอำน-จัตุรัสเจดีย์ 
ห่ำนป่ำใหญ่-สวนวัดถังต้ำฉือเอิน 

X   
YIHEYUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

กองทพัทหำรดินเผำจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอร่ี) 

ผ่ำนชมสุสำนจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานตุ๊กตาจิ๋นซี 

ก ำแพงเมืองโบรำณ-ร้ำนผีซิว-ผ่ำนชมจัตุรัส
หอระฆงั-อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินอิสลำม

โชว์รำชวงศ์ถัง   

   
YIHEYUAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่ำนป่ำเล็ก-พพิธิภัณฑ์ 
ซีอำน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว 

   
BINHE WENQUAN HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ (WE681 : 08.30-11.40)  X X  
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รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยังไม่รวม 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่และคนขับรถ  ท่ำนละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน ในส่วนค่ำทิป

หัวหน้ำทัวร์ ขึ้นอยู่กับกับดุลยพนิิจของท่ำน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่)   

 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว รำคำ 1,000 บำท/ท่ำน 

 ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนตุลำคม-ธันวำคม 2560 
วันแรก    ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 แถว 
E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมเีจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกให้กบัทา่น  

วันทีส่อง กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยำง-ศำลเจ้ำกวนอู-ซีอำน-จัตุรัสเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่-สวนวัดถังต้ำฉือเอิน 

02.20 น. เหิรฟ้าสู ่นครเจิ้งโจว โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 680    
07.30 น. เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เ มืองหลวงของมณฑลเหอนำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ าเหลืองตอนปลายของท่ี

ราบจีนเหนือ  เป็นเมอืงเกา่แกต่ั้งแตส่มยัราชวงศ์ซง่   ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง
ใหมข่องจีน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าทา่นเดินทางสู ่เ มืองลั่วหยำง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 
2 ช่ัวโมง) อดีตราชธานีท่ีย่ิงใหญสื่บตอ่กนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เ ป็นท่ีสองรองจากซีอาน 
จากนั้นน าทา่นชม ศำลเจ้ำกวนอู  ตั้งอยูท่างใตข้องเมอืงลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เลา่ขานกนัวา่
เป็นท่ีฝ่ังศีรษะของกวนอู แมท่ัพผูย่ิ้งใหญ ่ในสมยัสามกก๊ และเป็นผู้ท่ีไดรั้บการยกยอ่งให้เ ป็นเทพ
เจา้องค์หน่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจบัตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเลา่ป่ี
เกยีจแคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้ าศรีษะของกวนอูสง่ไปให้โจโฉ โจโฉซ่ึงชื่นชอบในตวักวนอู ไดน้ า
ศีรษะของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกต้นสนมากมายจน เป็นป่าสน จึงมีชื่อวา่
กวนหลิน ให้ทา่นชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอูและเหตุการณ์ส าคญั ๆ ในสมยันั้น  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู่ เมืองซีอำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมอืงหลวงของมณฑลสา่นซี

น าทา่นเ ดินทางสู ่จัตุรัสเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหน้าทางเขา้วดัเจดีย์ห ่านป่าใหญ ่ทา่น
จะได้ถา่ยรูปคูก่บัรูปป้ันพระถงัซัมจัง๋  และยงัมีเจดีย์หา่นป่าใหญเ่ป็นฉากดา้นหลงัอีกดว้ย จากนั้นน า
ทา่นชม สวนวัดถังต้ำฉือเอิน  ตั้งอยูติ่ดกบัวดัเจดีย์ห ่านป่าใหญ ่สวนน้ีบอกเลา่เ ร่ืองราวเกีย่วกบั
พระพทุธศาสนา เมือ่ไดเ้ขา้ไปเ ย่ียมชมแลว้ทา่นจะไดซึ้บซับกบัหลักค าส่ังสอนในพระพทุธศาสนา
แบบสไตล์จีน ซ่ึงภายในสวนจะมจุีดเย่ียมชมตา่งๆ เชน่ วดั, เจดีย์ ฯลฯ    

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที ่YIHEYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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วันทีส่ำม  กองทัพทหำรดินเผำจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอร่ี)-ผ่ำนชมสุสำนจิ๋นซีฮ่องเต้ -โรงงานป้ันตุ๊กตาจิ๋นซี
ก ำแพงเมืองโบรำณ-ร้านผีซิว-ผ่ำนชมจัตุรัสหอระฆงั-อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินอิสลำม  

  โชว์รำชวงศ์ถัง   

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่กองทพัทหำรดินเผำของกษัตริย์จิ๋นซี  (รวมรถแบตตำร่ี) สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของ
เมอืงซีอาน ท่ีได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้ห้เ ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี 
ค.ศ. 1987 ผา่นชม บริเวณท่ีคาดวา่เ ป็น สุสำนของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศ
จีนท่ีไดท้รงรวบรวม แผน่ดินจีนให้เป็นหน่ึงเ ดียวได้ส าเ ร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบท่ีตั้งของสุสาน
แลว้แตย่งัไมม่กีารเปิดสุสาน  จากนั้นน าทา่นชม  โรงงำนป้ันตุ๊กตำจิ๋นซี   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นชม ก ำแพงเมืองโบรำณ ท่ีสร้าง ข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง มอีายุเกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี  น าทา่นแวะ ร้ำนผีชิว  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเกี่ยวกบัโชคลาภเงินทอง
ของจีน น าทา่น ผ่ำนชมจัตุรัสหอระฆัง และ หอกลอง ยา่นช ้อปป้ิงยอดนิยมของนครซีอาน และ
ใกล้ๆ กนันั้นเป็นท่ีตั้งของตลาดอิสลาม ท่ีน่ีจะมขีนมและของกนิหลากหลายรูปแบบท่ีทา่นอาจไม ่
เคยพบมากอ่น  จากนั้นให้ทา่น อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินอิสลำม  ให้ทา่นเลือกซ้ือสินคา้และอาหาร
พื้นเมือง เชน่ รูปป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบน ้ าตาล และมี
สินคา้มากมายให้ทา่นเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เกี๊ยวซีอาน 
น าทา่นเข้าชม  โชว์รำชวงศ์ถัง  อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ์ถัง ท่ี
สะทอ้นให้เห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุง่เรืองอยา่งสุดๆ  
 พกัที ่  YIHEYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ี่   ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่ำนป่ำเล็ก-พพิธิภัณฑ์ซีอำน-ซีอำน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นแวะชม ร้ำนผ้ำไหม  ชมวิธีการน าเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (  แปลกแตจ่ริง ) เพื่อมาท าใ ส้นวมผ้าหม่ไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ
ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  น าทา่นชม เจดีย์ห่ำนป่ำเล็ก  อยูห่า่งจากตวัเมอืงซีอานไปทางตอนใต้
ราว 2 กโิลเมตร โดดเดน่ด้วยเจดีย์สูง 13 ช ั้น เดิมมี 15 ช ั้น แตย่อดเจดีย์หักพ ังจากแผน่ดินไหวคร้ัง
ใหญ ่และยงัคงร่องรอยนั้ นไวอ้ยู ่ภายในบริเวณม ีพพิิธภัณฑ์ซีอำน เ ป็นพิพิธภ ัณฑ์ใหมท่ี่รวบรวม
โบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจากสุสานโบราณและของเกา่จากพื้นท่ีตา่งๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นเดินทางสู่ นครเจิ้งโจว  เมืองหลวงของมณฑลเหอนำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5.30 

ช่ัวโมง) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแมน่ ้ าเหลืองตอนปลายของท่ีราบจีนเหนือ เป็นเมอืงเกา่แกต่ั้งแตส่มยัราชวงศ์ซง่ 
ปัจจุบนัเ จ้ิงโจวนับเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแหง่ใหมข่องจีน  จากนั้นน าทา่น อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดิน
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แห่งเมืองเจิ้งโจว  แหลง่รวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองเ จ้ิงโจว มีสินค้าหลากชนิดให้ทา่น
เลือกสรร รวมไปถึงเส้ือผา้เคร่ืองแตง่กาย กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที ่BINHE WENQUAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห้่ำ เจิ้งโจว-กรุงเทพฯ  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสู ่สนำมบินเจิ้งโจว 

08.30 น. ออกเดินทางงสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 681 
11.40 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     

 
************ ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร ************ 

         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ            
 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป *** ) 

 
หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพ้ืนเมืองให้

นักท่องเทีย่วทั่วไปได้ รู้จักคือ ร้านผีซิว, โรงงานป้ันตุ๊กตาจิ๋นซี , ร้านผ้าไหม ซึ่งจ ำเ ป็นต้องบรรจุใน
โปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทวัร์  จึงเ รียนให้กับนักท่องเทีย่วทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำน
จ ำเป็นต้องรบกวนทกุท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับควำม
พอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

 

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก* 

เจิง้โจว ลัว่หยำง ซีอำน สุสำนทหำรจิ๋นซี 5 วนั 3 คืน 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 



 

 

 

 

   

  

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    SHWECG01-DEC-WE-W13 

 

หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เ น่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี
กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่งทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                           บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้ง น้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมกีารเรียกเก็บคา่น ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
 คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม , คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 
 คา่ประกนัอุบัติเห ตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เ ดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มอีายุสูง
กวา่ 70 ปี ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม
ธรรม์ ทั้ง น้ียอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมกีารตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทกุกรณ ีต้องมีใบเสร็จ และมเีอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 
(เด็กรำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันท่ี 21-25 ตุลำคม 2560 (วันปิยมหำรำช) 21,999 บำท 4,000 บำท 

วันท่ี 04-08 / 25-29 พฤศจิกำยน 2560 19,999 บำท 4,000 บำท 

วันท่ี 16-20 ธันวำคม 2560  19,999 บำท 4,000 บำท 

วันท่ี 28 ธันวำคม 2560-01 มกรำคม 2561 28,999 บำท 4,000 บำท 

รำคำพิเศษไม่รับจอยแลนด์ 
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หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเ พ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีข่องบริษทั ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเ บ้ียประกันเร่ิมต้นที ่330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวิต หรือ เ จ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน , ไส้ต่ิง , อาการ ท่ี
เกีย่วข้องกบัการติดยา, โรคติดตอ่ทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเ จ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสีย
สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน , การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, 
Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
 คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
 คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็)   
 ค่ำ VAT 7 %   หั กภำษี ณ ที่จ่ำ ย 3  %  ในกรณีที่ลู ก ค้ำต้ องกำรใบเสร็จรับ เงินที่ถูก ต้อง จะต้ องบวกค่ ำ

ภำษมูีลค่ำเพิม่ และหัก ณ ที่จ่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษัทฯ จะออกให้ภำยหลั ง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น  

 ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่ำนละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่ำน ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึ้นอยู่กับ
กับดลุยพนิิจของท่ำน (เดก็ช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่)   

 ค่ำวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว รำคำ 1,000 บำท (ซ่ึงต้องเดนิทำงไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่ำนั้น)  หรือ 
หำกต้องกำรย่ืนวซ่ีำแบบเดีย่ว ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวซ่ีำเดีย่ว รำคำ 1,500 บำท   
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำวซ่ีำดงักล่ำว ส ำหรับผู้ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น  

 ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิม่ 400 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บำท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมือ่ทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช ้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ทา่น  สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการ และเ งินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  และทำงบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เ ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
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6.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด  
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่พกัโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้ห น้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้จุีดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
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1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เ เ ว่นตำเเฟช่ัน เ เ ว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เ ดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 

5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั        ทา่นละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืน  ๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย)  

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง   
1. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
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2. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่
เอกสารย่ืนวซีา่ 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง
น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 

4. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่น
จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้  
 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
 

**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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ตัวอย่ำงกำรถ่ำยรูปหน้ำพำสปอร์ต  กรณียื่นวีซ่ำแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว  
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ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................. ............... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ........................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
............................................................................................................................. ...........................................................
................................รหัสไปรษณย์ี .............................. โทรศัพท์บ้ำน......................................มือถือ............................ 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่................................................................................. 
ต ำแหน่งงำน.............................................................................................. ..................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
..................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
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(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที.่.............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่............ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที.่......................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................ ................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME......................................... ............................... 
RELATION....................................................................................................................................................... ............ 
หมำยเหตุ 
กรุณำระบเุบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่ ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน ี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่น ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถำนทตูจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


