
 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
   
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมิถุนายน-ตุลาคม ���� 
 



วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ซีอาน  

�%.'' น. คณะเดินทางพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน  NOK SCOOT (XW)  พบเจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับท่านที�หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน  

��.�� น. �เหินฟ้าสู่เมืองซีอาน  โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW 890 
'�.�'+� น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี,ตั,งอยูก่ลางลุ่มแม่นํ, าฮวงโห และเป็น 2 ใน 23 เมืองที�ใหญ่ที�สุดทางภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื�อเดิมวา่ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั,งยงัเป็นเมืองสําคญัใน
ประวติั ศาสตร์จีนที�มีชื�อเสียงเมืองหนึ�งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 2: ราชวงศ ์อาทิโจว ฉิน 
ฮั�น ถงั ฯลฯ นอกจากนี, ยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ� งมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า  :,233 ปี  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  นาํท่านเดินทางเขา้ที�พกัโรงแรม อิสระพกัผอ่น 

     � พกัที:เมืองซีอาน  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 
วนัที:สอง  ซีอาน – ลั:วหยาง – วดัเส้าหลนิ – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกงัฟู 

เช้า �บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านนั�งรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลั:วหยาง เมืองที�รวม
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของจีนกว่าพนัปี เมืองนี, ขึ,นชื�อเป็นเมืองที�น่าอยู่ที�สุดในมณฑลนี, ก็ว่าได้ ลั�วหยา
งตั,งอยูท่างภาคตะวนัตกของมณฑล  เหอหนาน ทางทิศใตข้องแม่นํ, าหวงเหอ เป็นเมืองที�สร้างขึ,นเมื�อศตวรรษที� 
12 ก่อนคริสตกาล เป็นหนึ�งในแปดเมืองหลวงโบราณของจีน และเป็นเมืองแห่งเดียวที�ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น
เมืองหลวงแห่งเทพเจ้า ลั�วหยางซึ� งอยู่ใจกลางของแถบเหอลั�วเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมจีน ใน
ประวติัศาสตร์ เคยมี 13 ราชวงศต์ั,งเมืองหลวง ณ ที�แห่งนี,  โดยมีระยะเวลาต่อเนื�องยาวนานกวา่ 1,500 ปี ในสมยั
โบราณ ลั�วหยางเป็นที�รวมของปัญญาชน จึงได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งบทกวี ในลั�วหยางเต็มไปดว้ย
กลิ�มหอมของดอกโบตัFน จึงไดรั้บขนานนามอีกชื�อหนึ�งวา่ เมืองหลวงแห่งดอกไม ้

เที:ยง � บริการอาหารเที:ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองลั�วหยาง อาหาร นาํท่านเดินทางสู่ 
อารามเส้าหลิน  สร้างขึ,นเมื�อ ปี ค.ศ. 495 ซึ� งเป็นอารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผูที้�นาํมา
เผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตัJกมอ้” ภายในสิ�งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น 
ศาลาตัJกมอ้, ตาํหนกัไป๋อี, ตาํหนกัพนัพระพุทธเป็นตน้ จากนั,นนาํชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ� งเป็นหมู่เจดีย ์200 กวา่
องค ์ที�ฝังศพของเจา้อาวาสวดัเส้าหลินตั,งแต่อดีตที�ผา่นมา ที�หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที�มีวตัถุ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอนัควรค่าแก่การศึกษาคน้ควา้  จากนั,นชม “การแสดงโชว์วิทยายุทธ 
กังฟู �% อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื:องชื:อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยา
ยทุธสะทา้นฟ้าที�ยงัหลงเหลืออยู ่ณ โรงเรียนสอนฝึกกงัฟู 

เยน็ � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั อิสระพกัผอ่น 
    � พกัที:เมืองลั:วหยาง   PEONY PLAZA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที:สาม ลั:วหยาง – ถํUาผาหลงเหมนิ(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลี:จิงเหมนิ - เมอืงหลงิเป่า  

เช้า � บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงันาํท่านเขา้สู่สถานที�ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัวิจิตรตระการตา
ที�และเป็นสุดยอดมรดกโลกที�หาชมยากยิ�งนั�นคือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี(ผาพระพุทธรูป ) ซึ� ง
สร้างขึ,นในช่วงศตวรรษที� 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางดา้นศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกวา่ 1,300 คูหาซึ� งยงัมีคูหายอ่ยลง
ไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ชิ,นงานประติมากรรม กวา่ 10,000 ชิ,น  ตั,งแต่สมยัราชวงศเ์วย่เหนือ ซึ� งมี



พระพุทธรูปที�ใหญ่ที�สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองคเ์ล็กที�สุดมีความสูงเพียง 2 
ซม โดยการขดุเจาะแกะสลกัที�มีความยิ�งใหญ่หนึ�งในสามของจีนตั,งอยูบ่นชะง่อน
ผาสองฟากฝั�งแม่นํ, ายี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ, ามีพระแท่น2,100 ตวั
พระเจดีย4์0 กวา่รูป มีศิลาจารึก ซึ� งบนัทึกเรื�องราวต่างๆไวร้วมกวา่3,100 เรื�องและ
ยงัมีพระพุทธรูปแกะสลกั100,000 กวา่องค ์

เที:ยง � บริการอาหารเที:ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านสู่ ถนนคนเดินหลี:จิ:งหมิ:น 
ใหท้่านชอ้ปปิ, งสินคา้พื,นเมืองและของที�ระลึกต่างๆ  สมควรแก่เวลานท่านเดินทาง
สู่เมืองหลิงเป่า 

เยน็ � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ที�พกั อิสระพกัผอ่น 
� พกัที:เมืองหลงิเป่า   ZI JING GONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที:สี:  เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิYนซี ฮ่องเต้ – สุสานจิYนซีฮ่องเต้ – ร้านพืUนเมือง – จัตรัส
กลองหอระฆงั – ช้อปปิU งถนนคนเดินซีอาน  

เช้า � บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน 
มณฑลส่านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวนัออกประมาณ :S กิโลเมตร สถานที�ตั,งสุสานทหารจิFนซีฮ่องเต ้ปัจจุบนั
สุสานจิFนซีฮ่องเต ้ไดรั้บการขึ,นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัหนึ� ง
ของเมืองซีอาน แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื,อผลิตภัณฑ์ทั, งผา้ห่ม เสื, อผา้ที�ผลิตจากไหมจีนที�มี
คุณสมบติัพิเศษ ห่มหนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น  

เที:ยง � บริการอาหารเที:ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชมความยิ�งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ� งถูกจดัให้เป็น
สิ�งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก และองคก์ารยเูนสโกก้าํหนดให้เป็นแหล่งตน้กาํเนิดอารยธรรมโลก สุสานแห่งนี,
ใช้แรงงาน TUV,333 คนและใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั,งแต่ปี UWV - U3Y ก่อน
คริสตกาล และไดถู้กขดุคน้พบโดยบงัเอิญเมื�อ UZ มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้น
ซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื,นที�ของสุสานรวมทั,งสิ,น U,2Y3 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็นพระราชฐานชั,นในและชั,นนอก เปิดให้ชมทั,งหมด : อาคาร อาคารที�2 ภายใน
จะมีรูปปั, นกองทหารอารักขาที�ถูกฝังราว T,000 ตวั  อาคารที�U เป็นจุดที�ขุดคน้พบรถมา้
ศึกที�ยงัคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที� : เป็นส่วนที�ขดุพบผูบ้ญัชาการทหารใหญ่ ทั,ง
สามส่วน ท่านจะไดพ้บกบัความอลงัการ งดงาม ตระการตาอนัน่าอศัจรรยใ์จยิ�ง ต่อมา
ภายหลังสุสานกองพลทหารมา้จิFนซีฮ่องเตไ้ด้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปีพ.ศ. US:3   จากนั,นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสานจิYนซีฮ่องเต้ คือมหา
สุสานของจกัรพรรดิจีนจิFนซีฮ่องเต ้(ฉินสื�อหวงตี,) แห่งราชวงศฉิ์น  อยูที่�เชิงเขาหลีซนั ตั,งอยูที่�ตาํบลหลินถง ห่าง
จากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัสุสานจิFนซีฮ่องเต ้ ไดรั้บการขึ,นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี 
ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัหนึ�งของเมืองซีอาน ตามประวติั สุสานจิFนซีฮ่องเตเ้ริ�มก่อสร้างใน
สมยัจิFนซีฮ่องเต ้ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั,งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล ซึ� งอาณาเขตพื,นที�ของ
สุสานรวมทั,งสิ,น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั,นในและพระราชฐานชั,นนอก ภายในสุสานใชบ้รรจุ
พระบรมศพของจิFนซีฮ่องเต ้ทรัพยส์มบติัต่าง ๆตลอดจนกองกาํลงัทหาร นางสนมและนางกาํนลั รถมา้และ
ขนุพลทหาร ที�สร้างมาจากดินเผาจาํนวนมาก เพื�อเป็นตวัแทนของขา้ราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยงัปรโลก



ของจิFนซีฮ่องเต ้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ตวัเมือง เมืองซีอาน  นาํท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัส
ระฆงั ตั,งอยูใ่จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้เจี,ย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศชิ์งได้
ทาํการบูรณะขึ,นมาใหม่สองครั, ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร 
โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั,น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกวา้ง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใตสู้งและ
กวา้ง 6 เมตรชั,นล่างก่อเป็นผนงัอิฐและประตูทางเขา้ชั,นที�สอง และชั,นที�สามเป็นเครื�องใมห้ลงัคามุงด้วย
กระเบื,องเคลือบ สร้างขึ,นในปีที�17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระ
จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิงเดินผา่นประตู     ปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก จากนั,นให้ท่าน อิสระช้อปปิU งถนนคนเดินซีต้าเจีUย เลือกซื,อสินคา้และอาหาร
พื,นเมือง เช่น รูปปั, นทหารดินเผาที�เป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั�วเคลือบนํ, าตาล และมีสินค้า
มากมายใหท้่านเลือกซื,อเป็นของฝาก 

เยน็ � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุกีUมองโกล   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั 
� พกัที:เมืองซีอาน  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทยีบเท่า 

วนัที:ห้า วดัลามะ – เจดีย์ห่านป่าเลก็ – ร้านหยก – พพิธิภัณฑ์ซีอาน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินอสิลาม – ซี
อาน – กรุงเทพฯ 

เช้า � บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  วัดลามะกว่างเหริน วดัลามะแห่งเดียวในนคร  
ซีอาน สร้างขึ,นเมื�อ ค.ศ. 2T3S ครั, งฮ่องเตค้งัซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นาํชมกาํแพงหินที�มีรูปสลกั 2Y อรหนัต ์
ชมป้ายการอนุญาตใหส้ร้างวดัโดยคาํสั�งของวงัหลวงซึ�งเป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตา
พนัมือประทบับนดอกบวัในวิหารเทวราช  จากนั,นนาํท่านเดินทางสู่ เสี:ยวเยี:ยนถ่า “เจดีย์ห่านป่าเล็ก” สร้างขึ,น
ในศตวรรษที�ที� 8 มีความสูง 46 เมตร พงัทลายลงหลงัจากสร้างไดป้ระมาณ 800 ปีให้หลงั เนื�องจากเกิด
แผน่ดินไหวรุนแรง หลงัจากนั,นจึงมีการบูรณะสร้างขึ,นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในตน้ทศวรรษที� 1990
อยูห่่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดียสู์ง 13 ชั,น เดิมมี 15 ชั,น แต่ยอดเจดีย์
หกัพงัจากแผน่ดินไหวครั, งใหญ่ และยงัคงร่องรอยนั,นไวอ้ยู ่จากนั,นนาํท่านชม Xian Museum พิพิธภัณฑ์ซีอาน 
ที�รวบรวมโบราณวตัถุที�ขดุคน้พบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื,นที�ต่างๆ รอบฉางอานนบัแสนชิ,น 

เที:ยง � บริการอาหารเที:ยง ณ ภัตตาคาร มืUอพิเศษเกีhยวซีอาน หลงัอาหารนาํท่านแวะชมร้านหยกจีน เครื�องประดบั
นาํโชคที�คนจีนนิยมมีไวค้รอบครองเพื�อทั,งด้านสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ  จากนั,นนาํท่านสู่ ตลาด
มุสลิม ที�นี�จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที�ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที�อื�นใดเลย รวมถึงสินคา้ที�
ระลึกต่างๆใหเ้ลือกซื,อ 

เยน็ � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร มืUอพเิศษเป็ดย่าง  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที:หก  ซีอาน – กรุงเทพฯ 

3:.33 น. �เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง  โดยเที�ยวบินที� XW 889 
3S.WS น. เดินทางกลบัถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯ… 
หมายเหตุ :  ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที:ยวของจีน ร่วมกบัร้านค้าส่งเสริมท่องเที:ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์สินค้าพืUนเมืองให้นักท่องเที:ยวทั:วไปได้รู้จัก คือ หยก , ร้านขายของพืUนเมือง , ผ้าไหม  ที:ต้องเข้า เพื:อเป็นการ
แลกเปลี:ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนําสินค้าหลักของประเทศจีนใช้เวลาประมาณ l� นาทถีึง � ชั:วโมง ในการ
ประชาสัมพนัธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กบันักท่องเที:ยว 
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อตัราค่าบริการ ***ขอสงวนสิทธิoออกเดินทางตัUงแต่ �� ท่านขึUนไป มหัีวหน้าทวัร์*** 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มรีาคาเด็ก) พกัเดี:ยว 
��-�� มิ.ย., �-�', �q-�l ก.ค., �-r, ��-��, �s-�% ส.ค. �� 
s' ส.ค.-l ก.ย., �-��, �s-�%, �'-��, �l-�q ก.ย. �� 

��,qqq.- l,q''.- 

�%-�s ต.ค. �� �l,qqq.- �,q''.- 
 
  

กรุณาเลอืกซืUอบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที:สามารถเลื:อนวันและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองตัYวเครื:องบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพื:อป้องกนัปัญหาเที:ยวบินล่าช้าทาํให้ต้องซืUอตัYวเพื:อเดินทางใบใหม่ 

 

 อตัรานีUรวม  
- ค่าตัFวเครื�องบินระหวา่งประเทศชั,นประหยดั   - ค่าโรงแรมที�พกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํUาหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที:นํUาหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํUาหนักที:เกนิเอง *** 

อตัรานีUไม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เครื�องดื�มสั�งพิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% 
- ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพิ�มท่านละ 1,200 บาท)  - ค่านํ,าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน ท่านละ �,�'' บาท  
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ:น คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ตลอดการเดินทาง  �,�'' บาท ต่อ ท่าน 

  เงื:อนไขการสารองที:นั:ง  
- การจอง มดัจาํท่านละ 8,000 บาทภายใน s วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  

เงื:อนไขในการให้บริการ เพิ:มเตมิสําหรับสายการบิน 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัFวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั,งสิ,น ถา้ยงัไม่มีการยื�น

วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัFวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ 

จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั,น 
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัFวเครื� องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัFว / ตัFว 2 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ, ามนัเชื,อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหัก
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

@  เอกสารสําหรับยื:นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย �' วนั @ 
1. สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ถ่ายแบบชดัเจน ตามตวัอยา่งแนบ  



2. กรณีที:ท่านมวีซ่ีาจีนยื:นจากเมอืงไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  �,''' บาท / ท่าน         
@ @  เอกสารสําหรับยื:นวซ่ีาจีนพาสปอร์ตไทย l วนัทาํการ @ @ กรณีที:ท่านไม่สามารถยื:นวซ่ีาแบบกรุ๊ปได้ @ @ 

- พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี U นิ,ว U ใบ  

- สาํเนาบตัรประชาชน หรือที�อยูปั่จจุบนั+เบอร์โทรศพัท ์

- ที�อยูที่�ทาํงาน + เบอร์โทรศพัท ์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณีที:ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน  

ยื:นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ:ม ท่านละ �,'00 บาท 
หมายเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้,นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ,น ทั,งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษทัขอสงวนสิทธิa  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 2S ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ,นอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินที�
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิa ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั,นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั,งสิ,น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิa  ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ �,''',''' บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �'',''' บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


