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กาํหนดการเดินทาง 3-7, 10-14, 17-21 ก.ย. // 8-12, 15-19, 22-26 ต.ค. 61 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ซีอาน  

18.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน  NOK SCOOT (XW)  พบเจา้หนา้ที่คอยให้การตอ้นรับท่านที่หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

21.25 น. เหินฟ้าสู่เมืองซีอาน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 890 
02.10+1 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองน้ีตั้งอยูก่ลางลุ่มแม่นํ้ าฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยงัเป็นเมืองสาํคญัใน
ประวตัิ ศาสตร์จีนที่มีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ ์อาทิโจว ฉิน 
ฮัน่ ถงั ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า  3,100 ปี  
หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางเขา้ที่พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

       พักที่เมืองซีอาน  SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง  ซีอาน – ลัว่หยาง – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดย์ี – การแสดงกงัฟู   

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านนั่งรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองที่รวม
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของจีนกว่าพนัปี เมืองน้ีขึ้นช่ือเป็นเมืองที่น่าอยูท่ี่สุดในมณฑลน้ีก็ว่าได ้ลัว่หยา
งตั้งอยูท่างภาคตะวนัตกของมณฑล  เหอหนาน ทางทิศใตข้องแม่นํ้ าหวงเหอ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นเม่ือศตวรรษที่ 
12 ก่อนคริสตกาล เป็นหน่ึงในแปดเมืองหลวงโบราณของจีน และเป็นเมืองแห่งเดียวที่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น
เมืองหลวงแห่งเทพเจ้า ลั่วหยางซ่ึงอยู่ใจกลางของแถบเหอลั่วเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมจีน ใน
ประวตัิศาสตร์ เคยมี 13 ราชวงศต์ั้งเมืองหลวง ณ ที่แห่งน้ี โดยมีระยะเวลาต่อเน่ืองยาวนานกว่า 1,500 ปี ในสมยั
โบราณ ลัว่หยางเป็นที่รวมของปัญญาชน จึงได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งบทกวี ในลัว่หยางเต็มไปดว้ย
กล่ิมหอมของดอกโบตัน๋ จึงไดรั้บขนานนามอีกช่ือหน่ึงวา่ เมืองหลวงแห่งดอกไม ้

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองลัว่หยาง อาหาร นาํท่านเดินทางสู่ 
อารามเส้าหลิน  สร้างขึ้นเม่ือ ปี ค.ศ. 495 ซ่ึงเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท้ี่นาํมา
เผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตัก๊มอ้” ภายในส่ิงก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น 
ศาลาตัก๊มอ้, ตาํหนกัไป๋อี, ตาํหนกัพนัพระพทุธเป็นตน้ จากนั้นนาํชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซ่ึงเป็นหมู่เจดีย ์200 กว่า

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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องค ์ที่ฝังศพของเจา้อาวาสวดัเสา้หลินตั้งแต่อดีตที่ผา่นมา ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวตัถุ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอนัควรค่าแก่การศึกษาคน้ควา้  จากนั้นชม “การแสดงโชว์วิทยายุทธ 
กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องช่ือของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยูใ่นห้วงแห่งความสนุกในวิทยา
ยทุธสะทา้นฟ้าที่ยงัหลงเหลืออยู ่ณ โรงเรียนสอนฝึกกงัฟู 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที่พกั อิสระพกัผอ่น 
     พักที่เมืองลั่วหยาง   PEONY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่ ลัว่หยาง – ถํา้ผาหลงเหมนิ(รวมรถราง) – ถนนคนเดนิหลีจ่งิเหมนิ - เมอืงหลงิเป่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงันาํท่านเขา้สู่สถานที่ทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัวิจิตรตระการตา
ทีแ่ละเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิง่นัน่คือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี(ผาพระพุทธรูป ) ซ่ึง
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางดา้นศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 
1,300 คูหาซ่ึงยงัมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ช้ินงาน
ประติมากรรม กว่า 10,000 ช้ิน  ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์ว่ยเหนือ ซ่ึงมีพระพุทธรูปที่
ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองคเ์ล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการ
ขดุเจาะแกะสลกัที่มีความยิง่ใหญ่หน่ึงในสามของจีนตั้งอยูบ่นชะง่อนผาสองฟาก
ฝ่ังแม่นํ้ าย ีมีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ้ ามีพระแท่น2,100 ตวัพระเจดีย4์0 
กว่ารูป มีศิลาจารึก ซ่ึงบันทึกเร่ืองราวต่างๆไวร้วมกว่า3,100 เร่ืองและยงัมี
พระพทุธรูปแกะสลกั100,000 กวา่องค ์

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านสู่ ถนนคนเดินหลี่จ่ิงหมิน่ 
ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ  สมควรแก่เวลานท่านเดินทางสู่เมืองหลิงเป่า 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ที่พกั อิสระพกัผอ่น 
 พักที่เมืองหลิงเป่า   ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพืน้เมือง – จัตรัส
กลองหอระฆงั – ช้อปป้ิงถนนคนเดนิซีอาน  

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน 
มณฑลส่านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ตั้งสุสานทหารจ๋ินซีฮ่องเต ้ปัจจุบนั
สุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัหน่ึง
ของเมืองซีอาน แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ทั้งผา้ห่ม เส้ือผา้ที่ผลิตจากไหมจีนที่มี
คุณสมบติัพเิศษ ห่มหนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น  
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เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซ่ึงถูกจดัให้เป็น
ส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก และองคก์ารยเูนสโกก้าํหนดใหเ้ป็นแหล่งตน้กาํเนิดอารยธรรมโลก สุสานแห่งน้ี
ใชแ้รงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริสตกาล และไดถู้กขดุคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้น
ซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งส้ิน 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดใหช้มทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายใน
จะมีรูปป้ันกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 7,000 ตวั  อาคารที่2 เป็นจุดที่ขุดคน้พบรถมา้
ศึกที่ยงัคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที่ 3 เป็นส่วนที่ขดุพบผูบ้ญัชาการทหารใหญ่ ทั้ง
สามส่วน ท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการ งดงาม ตระการตาอนัน่าอศัจรรยใ์จยิง่ ต่อมา
ภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเตไ้ด้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปีพ.ศ. 2530   จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้ คือมหา
สุสานของจกัรพรรดิจีนจ๋ินซีฮ่องเต ้(ฉินส่ือหวงต้ี) แห่งราชวงศฉิ์น  อยูท่ี่เชิงเขาหลีซนั ตั้งอยูท่ี่ตาํบลหลินถง ห่าง
จากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัสุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ไดรั้บการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี 
ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอนัดบัหน่ึงของเมืองซีอาน ตามประวติั สุสานจ๋ินซีฮ่องเตเ้ร่ิมก่อสร้างใน
สมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล ซ่ึงอาณาเขตพื้นที่ของ
สุสานรวมทั้งส้ิน 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใชบ้รรจุ
พระบรมศพของจ๋ินซีฮ่องเต ้ทรัพยส์มบติัต่าง ๆตลอดจนกองกาํลงัทหาร นางสนมและนางกาํนัล รถม้าและ
ขนุพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจาํนวนมาก เพือ่เป็นตวัแทนของขา้ราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยงัปรโลก
ของจ๋ินซีฮ่องเต ้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ตวัเมือง เมืองซีอาน  นาํท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัส
ระฆัง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้เจ้ีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศชิ์งได้
ทาํการบูรณะขึ้นมาใหม่สองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หน้ากวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร 
โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกวา้ง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตสู้งและ
กวา้ง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเขา้ชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเคร่ืองใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระ
จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิงเดินผ่านประตู     ปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินซีต้าเจี้ย  เลือกซ้ือสินคา้และอาหาร
พื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบนํ้ าตาล และมีสินคา้
มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุกีม้องโกล   หลงัอาหารนาํท่านเดินสู่สนามบิน 

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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วนัทีห้่า  ซีอาน – กรุงเทพฯ 

03.00 น. เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเที่ยวบินที่ XW 889 
05.45 น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ… 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มกีาร
ประชาสัมพันธ์สินค้าพืน้เมืองให้นักท่องเทีย่วทั่วไปได้รู้จัก คอื หยก , ร้านขายของพืน้เมือง , ผ้าไหม  ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการ
แลกเปลีย่นความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนําสินค้าหลักของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ 60-90 นาที ในการประชาสัมพันธ์ 
สินค้าแต่ละแห่งให้กับนักท่องเที่ยว 

อตัราค่าบริการ ***ขอสงวนสิทธ์ิออกเดนิทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์*** 

กาํหนดวนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มรีาคาเดก็) พกัเดีย่ว 

27-31 ส.ค. 61 18,999.- 

3,900.- 3-7, 10-14, 17-21 , 24-28 ก.ย. 61 19,999.- 

8-12,15-19, 22-26 ต.ค. 61 22,999.- 
 
  

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองต๋ัวเคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพือ่ป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ต้องซ้ือต๋ัวเพื่อเดินทางใบใหม่ 

 

 อัตรานี้รวม  

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมที่พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณทีี่นํ้าหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ้าหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตรานี้ไม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พเิศษ ค่าซกัรีด  
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
- ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวซ่ีาด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพิม่ท่านละ 1,200 บาท)   
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- ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนี ท่านละ 1,500 บาท  
- ค่าทปิไกด์ท้องถิน่ คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ตลอดการเดนิทาง  1,500 บาท ต่อ ท่าน 
 

  เงื่อนไขการสารองที่น่ัง  

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  
 

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ
การันตีค่ามดัจาํที่พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 34-30 วนัขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-1 วนั   เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจาํ  กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาํที่พกั
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบิน
นั้นๆ 
 

เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสําหรับสายการบิน 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ทนัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่
จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้อง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สายการบิน
กาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    
 

@  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @ 

1. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ถ่ายแบบชดัเจน ตามตวัอยา่งแนบ  
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2. กรณทีี่ท่านมีวซ่ีาจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคนืค่าวีซ่าได้  1,000 บาท / ท่าน         

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนพาสปอร์ตไทย 4 วันทําการ @ @ กรณทีี่ท่านไม่สามารถยื่นวซ่ีาแบบกรุ๊ปได้ @ @ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- สาํเนาบตัรประชาชน หรือที่อยูปั่จจุบนั+เบอร์โทรศพัท ์
- ที่อยูท่ี่ทาํงาน + เบอร์โทรศพัท ์ 

 

อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณทีี่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน  

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
 

หมายเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นําส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่บัดุลย
พนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาํให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  

บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 

 


