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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดอืนมิถุนำยน-ตุลำคม 2561 
 

วนัแรก  สนำมบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ซีอำน  

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ีท่ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคำน์เตอร์สำยกำร
บิน  NOK SCOOT (XW)  พบเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับท่านท่ีหนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

21.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองซีอาน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 890 
02.10+1 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอำน เมืองน้ีตั้งอยูก่ลางลุ่มแม่น ้ าฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวา่ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยงัเป็นเมืองส าคญัใน
ประวติั ศาสตร์จีนท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ ์อาทิโจว ฉิน 
ฮัน่ ถงั ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า  3,100 ปี  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  น าท่านเดินทางเขา้ท่ีพกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

      พกัทีเ่มืองซีอำน  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่อง  ซีอำน – ลัว่หยำง – วดัเส้ำหลนิ – ป่ำเจดีย์ – ชมกำรแสดงกงัฟู 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม  หลังอาหารน าท่านนั่งรถบัสปรับอากาศสู่  เมืองลั่วหยำง เมืองท่ีรวม
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของจีนกว่าพนัปี เมืองน้ีข้ึนช่ือเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในมณฑลน้ีก็ว่าได้ ลัว่หยา
งตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของมณฑล  เหอหนาน ทางทิศใตข้องแม่น ้ าหวงเหอ เป็นเมืองท่ีสร้างข้ึนเม่ือศตวรรษท่ี 
12 ก่อนคริสตกาล เป็นหน่ึงในแปดเมืองหลวงโบราณของจีน และเป็นเมืองแห่งเดียวท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
เมืองหลวงแห่งเทพเจ้า ลั่วหยางซ่ึงอยู่ใจกลางของแถบเหอลั่วเป็นแหล่งก าเนิดของอารยธรรมจีน ใน
ประวติัศาสตร์ เคยมี 13 ราชวงศต์ั้งเมืองหลวง ณ ท่ีแห่งน้ี โดยมีระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 1,500 ปี ในสมยั
โบราณ ลัว่หยางเป็นท่ีรวมของปัญญาชน จึงได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งบทกวี ในลัว่หยางเต็มไปดว้ย
กล่ิมหอมของดอกโบตัน๋ จึงไดรั้บขนานนามอีกช่ือหน่ึงวา่ เมืองหลวงแห่งดอกไม ้

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองลัว่หยาง อาหาร น าท่านเดินทางสู่ 
อำรำมเส้ำหลิน  สร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 495 ซ่ึงเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท่ี้น ามา
เผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตัก๊มอ้” ภายในส่ิงก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น 
ศาลาตัก๊มอ้, ต าหนกัไป๋อี, ต าหนกัพนัพระพุทธเป็นตน้ จากนั้นน าชม ป่ำเจดีย์ (ถ่ำหลนิ) ซ่ึงเป็นหมู่เจดีย ์200 กวา่
องค ์ท่ีฝังศพของเจา้อาวาสวดัเส้าหลินตั้งแต่อดีตท่ีผา่นมา ท่ีหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ท่ีมีวตัถุ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอนัควรค่าแก่การศึกษาคน้ควา้  จากนั้นชม “กำรแสดงโชว์วิทยำยุทธ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
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กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะกำรต่อสู้อันเลื่องช่ือของวัดเส้ำหลิน ท่านจะตกตะลึงอยูใ่นห้วงแห่งความสนุกในวิทยา
ยทุธสะทา้นฟ้าท่ียงัหลงเหลืออยู ่ณ โรงเรียนสอนฝึกกงัฟู 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
     พกัทีเ่มืองลัว่หยำง   PEONY PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม ลัว่หยำง – ถ ำ้ผำหลงเหมนิ(รวมรถรำง) – ถนนคนเดินหลีจ่ิงเหมนิ - เมอืงหลงิเป่ำ  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลงัน าท่านเขา้สู่สถานท่ีทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัวจิิตรตระการตา
ท่ีและเป็นสุดยอดมรดกโลกท่ีหาชมยากยิ่งนัน่คือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้ำพันปี(ผาพระพุทธรูป ) ซ่ึง
สร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางดา้นศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 
1,300 คูหาซ่ึงยงัมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ช้ินงาน
ประติมากรรม กว่า 10,000 ช้ิน  ตั้งแต่สมยัราชวงศ์เว่ยเหนือ ซ่ึงมีพระพุทธรูปท่ี
ใหญ่ท่ีสุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กท่ีสุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการ
ขุดเจาะแกะสลกัท่ีมีความยิ่งใหญ่หน่ึงในสามของจีนตั้งอยูบ่นชะง่อนผาสองฟาก
ฝ่ังแม่น ้ ายี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถ ้ ามีพระแท่น2,100 ตวัพระเจดีย์40 
กว่ารูป มีศิลาจารึก ซ่ึงบันทึกเร่ืองราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เร่ืองและย ังมี
พระพุทธรูปแกะสลกั100,000 กวา่องค ์

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเทีย่ง ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านสู่ ถนนคนเดินหลีจ่ิ่งหมิ่น 
ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกต่างๆ  สมควรแก่เวลานท่านเดินทางสู่เมืองหลิงเป่า 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
 พกัทีเ่มืองหลงิเป่ำ   ZI JING GONG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ี่  เมืองหลิงเป่ำ – สุสำนกองพลทหำรม้ำจิ๋นซี ฮ่องเต้ – สุสำนจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้ำนพืน้เมือง – จัตรัส
กลองหอระฆงั – ช้อปป้ิงถนนคนเดินซีอำน  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ เชิงเขำหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน 
มณฑลส่านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานท่ีตั้งสุสานทหารจ๋ินซีฮ่องเต ้ปัจจุบนั
สุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึง
ของเมืองซีอาน แวะชม ร้ำนผ้ำไหมจีน ให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้ งผา้ห่ม เส้ือผา้ท่ีผลิตจากไหมจีนท่ีมี
คุณสมบติัพิเศษ ห่มหนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น  

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหำรม้ำ ซ่ึงถูกจดัให้เป็น
ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก และองคก์ารยเูนสโกก้ าหนดให้เป็นแหล่งตน้ก าเนิดอารยธรรมโลก สุสานแห่งน้ี
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ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้ งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และได้ถูกขุด
คน้พบโดยบงัเอิญเม่ือ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นท่ีของสุสานรวมทั้งส้ิน 
2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดให้ชม
ทั้งหมด 3 อาคาร อาคารท่ี1 ภายในจะมีรูปป้ันกองทหารอารักขาท่ีถูกฝังราว 7,000 ตวั  
อาคารท่ี2 เป็นจุดท่ีขุดคน้พบรถมา้ศึกท่ียงัคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารท่ี 3 เป็นส่วน
ท่ีขุดพบผูบ้ญัชาการทหารใหญ่ ทั้งสามส่วน ท่านจะได้พบกบัความอลงัการ งดงาม 
ตระการตาอนัน่าอศัจรรยใ์จยิ่ง ต่อมาภายหลงัสุสานกองพลทหารมา้จ๋ินซีฮ่องเตไ้ดรั้บ
การคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปีพ.ศ. 2530   จากนั้ นน าท่านชม 
พพิธิภัณฑ์สุสำนจ๋ินซีฮ่องเต้ คือมหาสุสานของจกัรพรรดิจีนจ๋ินซีฮ่องเต ้(ฉินส่ือหวงต้ี) 
แห่งราชวงศ์ฉิน  อยู่ท่ีเชิงเขาหลีซัน ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑล
ฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัสุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของเมืองซีอาน ตามประวติั สุสานจ๋ินซีฮ่องเตเ้ร่ิมก่อสร้างใน
สมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงอาณาเขตพื้นท่ีของ
สุสานรวมทั้งส้ิน 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใชบ้รรจุ
พระบรมศพของจ๋ินซีฮ่องเต ้ทรัพยส์มบติัต่าง ๆตลอดจนกองก าลงัทหาร นางสนมและนางก านัล รถมา้และ
ขนุพลทหาร ท่ีสร้างมาจากดินเผาจ านวนมาก เพื่อเป็นตวัแทนของขา้ราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยงัปรโลก
ของจ๋ินซีฮ่องเต ้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง เมืองซีอำน  น าท่านผ่ำนชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัส
ระฆัง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้เจ้ีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศชิ์งได้
ท าการบูรณะข้ึนมาใหม่สองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร 
โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกวา้ง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตสู้งและ
กวา้ง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นท่ีสอง และชั้นท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลังคามุงด้วย
กระเบ้ืองเคลือบ สร้างข้ึนในปีท่ี17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจำง) เป็นพระ
จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิงเดินผา่นประตู     ปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินซีต้ำเจี้ย เลือกซ้ือสินค้าและอาหาร
พื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน ้ าตาล และมีสินค้า
มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร สุกีม้องโกล   หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 พกัทีเ่มืองซีอำน  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทยีบเท่ำ 

http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530
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วนัทีห้่ำ วดัลำมะ – เจดีย์ห่ำนป่ำเลก็ – ร้ำนหยก – พพิธิภัณฑ์ซีอำน – ร้ำนผ้ำไหม – ถนนคนเดินอสิลำม – ซี
อำน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  วัดลำมะกว่ำงเหริน วดัลามะแห่งเดียวในนคร  
ซีอาน สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1705 คร้ังฮ่องเตค้งัซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน น าชมก าแพงหินท่ีมีรูปสลกั 18 อรหนัต ์
ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวดัโดยค าสั่งของวงัหลวงซ่ึงเป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตา
พนัมือประทบับนดอกบวัในวิหารเทวราช  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เส่ียวเยี่ยนถ่ำ “เจดีย์ห่ำนป่ำเล็ก” สร้างข้ึน
ในศตวรรษท่ีท่ี 8 มีความสูง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปีให้หลัง เน่ืองจากเกิด
แผน่ดินไหวรุนแรง หลงัจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างข้ึนใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในตน้ทศวรรษท่ี 1990
อยู่ห่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดียสู์ง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย์
หกัพงัจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และยงัคงร่องรอยนั้นไวอ้ยู ่จากนั้นน าท่านชม Xian Museum พพิิธภัณฑ์ซีอำน 
ท่ีรวบรวมโบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นท่ีต่างๆ รอบฉางอานนบัแสนช้ิน 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร มือ้พิเศษเกี๊ยวซีอำน หลงัอาหารน าท่านแวะชมร้ำนหยกจีน เคร่ืองประดบั
น าโชคท่ีคนจีนนิยมมีไวค้รอบครองเพื่อทั้งด้านสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ  จากนั้นน าท่านสู่ ตลำด
มุสลิม ท่ีน่ีจะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบท่ีท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากท่ีอ่ืนใดเลย รวมถึงสินคา้ท่ี
ระลึกต่างๆใหเ้ลือกซ้ือ 

เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำร มือ้พเิศษเป็ดย่ำง  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัทีห่ก  ซีอำน – กรุงเทพฯ 

03.00 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเท่ียวบินท่ี XW 889 
05.45 น. เดินทางกลบัถึงท่ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ… 
หมำยเหตุ :  ตำมนโยบำยส่งเสริมกำรท่องเทีย่วของจีน ร่วมกบัร้ำนค้ำส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำร
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้รู้จัก คือ หยก , ร้ำนขำยของพืน้เมือง , ผ้ำไหม  ทีต้่องเข้ำ เพือ่เป็นกำร
แลกเปลีย่นควำมรู้ ในด้ำนของกำรค้ำขำย แนะน ำสินค้ำหลักของประเทศจีนใช้เวลำประมำณ 45 นำทถีึง 1 ช่ัวโมง ในกำร
ประชำสัมพนัธ์ สินค้ำแต่ละแห่งให้กบันักท่องเที่ยว  
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อตัรำค่ำบริกำร ***ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนขึน้ไป มหีัวหน้ำทวัร์*** 

ก ำหนดวนัเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ (ไม่มรีำคำเด็ก) พกัเดี่ยว 
21-26 มิ.ย., 5-10, 19-24 ก.ค., 2-7, 16-21, 23-28 ส.ค. 61 
30 ส.ค.-4 ก.ย., 6-11, 13-18, 20-25, 24-29 ก.ย. 61 

21,999.- 4,900.- 

18-23 ต.ค. 61 24,999.- 5,900.- 
 
  

กรุณำเลอืกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่นวันและเวลำในกำรเดินทำงได้ 
ก่อนกำรจองตั๋วเคร่ืองบินกรุณำติดต่อทำงบริษัทก่อน เพือ่ป้องกนัปัญหำเทีย่วบินล่ำช้ำท ำให้ต้องซ้ือตั๋วเพือ่เดินทำงใบใหม่ 

 

 อตัรำนีร้วม  
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีที่น ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัท าการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีน ท่ำนละ 1,500 บำท  
- ค่ำทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ และหัวหน้ำทวัร์ตลอดกำรเดินทำง  1,500 บำท ต่อ ท่ำน 

  เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ั่ง  
- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 8,000 บำทภำยใน 3 วนัหลงักำรจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  

เงือ่นไขในกำรให้บริกำร เพิม่เตมิส ำหรับสำยกำรบิน 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่น
วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวซ่ีาไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ 
จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
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3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้องรับผิดชอบช าระ
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และบริษทัฯ จะหัก
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

@  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @วซ่ีำแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณำส่งเอกสำรก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วนั @ 
1. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ถ่ายแบบชดัเจน ตามตวัอยา่งแนบ  
2. กรณีที่ท่ำนมวีซ่ีำจีนยื่นจำกเมอืงไทยแล้ว หักคืนค่ำวซ่ีำได้  1,000 บำท / ท่ำน         

@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีนพำสปอร์ตไทย 4 วนัท ำกำร @ @ กรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถยืน่วซ่ีำแบบกรุ๊ปได้ @ @ 
- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือท่ีอยูปั่จจุบนั+เบอร์โทรศพัท ์

- ท่ีอยูท่ี่ท างาน + เบอร์โทรศพัท ์ 
อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน กรณีที่ท่ำนส่งเอกสำรวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน  

ยืน่วซ่ีำด่วน 2 วนั เสียค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 2,000 บำท 
หมำยเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหวา่งการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  

บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 


