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วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X X  

2 

กรุงเทพฯ-เจิง้โจว (WE680 : 02.20-07.30)  

ลัว่หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ 

ห่านป่าใหญ่-สวนวดัถังต้าฉือเอนิ 

X   
YIHEYUAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 

กองทพัทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถแบตเตอร่ี) 

ผ่านชมสุสานจ๋ินซีฮ่องเต้-โรงงานตุ๊กตาจ๋ินซี 

กาํแพงเมืองโบราณ-ร้านผซิีว-ผ่านชมจัตุรัส

หอระฆัง-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน 

อสิลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง   

   
YIHEYUAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ร้านผ้าไหม-เจดย์ีห่านป่าเลก็-พพิธิภัณฑ์ 

ซีอาน-เจิง้โจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิง้โจว 
   

BINHE WENQUAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 เจิง้โจว-กรุงเทพฯ (WE681 : 08.30-11.40)  X X  

ราคาทัวร์ข้างต้น ยงัไม่รวม 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิน่และคนขบัรถ  ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิป

หัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กบักบัดุลยพนิิจของท่าน (เดก็ชําระทิปเท่าผู้ใหญ่)   

• ค่าวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท/ท่าน 
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 กาํหนดการเดินทาง  เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2560 
วนัแรก    ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

23.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 แถว 

E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

วนัทีส่อง กรุงเทพฯ-เจิง้โจว-ลัว่หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวดัถังต้าฉือเอนิ 

02.20 น. เหิรฟ้าสู่ นครเจิง้โจว โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 680    

07.30 น. เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเหลืองตอนปลายของท่ี

ราบจีนเหนือ  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่ง

ใหม่ของจีน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง) อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นท่ีสองรองจากซีอาน 

จากนั้นนาํท่านชม ศาลเจ้ากวนอู  ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัว่า

เป็นท่ีฝ่ังศีรษะของกวนอู แม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นเทพ

เจา้องคห์น่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าป่ี

เกียจแคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้าํศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้าํ

ศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือว่า

กวนหลิน ใหท้่านชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอูและเหตุการณ์สาํคญั ๆ ในสมยันั้น  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี

นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้วดัเจดียห่์านป่าใหญ่ ท่าน

จะไดถ่้ายรูปคู่กบัรูปป้ันพระถงัซมัจัง๋ และยงัมีเจดียห่์านป่าใหญ่เป็นฉากดา้นหลงัอีกดว้ย จากนั้นนาํ

ท่านชม สวนวัดถังต้าฉือเอิน ตั้งอยู่ติดกับวดัเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนน้ีบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา เม่ือไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมแลว้ท่านจะไดซึ้บซบักบัหลกัคาํสั่งสอนในพระพุทธศาสนา

แบบสไตลจี์น ซ่ึงภายในสวนจะมีจุดเยีย่มชมต่างๆ เช่น วดั, เจดีย ์ฯลฯ    

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

   พกัที ่YIHEYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม  กองทัพทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถแบตเตอร่ี)-ผ่านชมสุสานจ๋ินซีฮ่องเต้-โรงงานป้ันตุ๊กตาจ๋ินซี

กาํแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-ผ่านชมจัตุรัสหอระฆงั-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลาม  

  โชว์ราชวงศ์ถัง   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จ๋ินซี (รวมรถแบตตาร่ี) สถานท่ีสําคญัท่ีสุดของ

เมืองซีอาน ท่ีไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี 

ค.ศ. 1987 ผา่นชม บริเวณท่ีคาดวา่เป็น สุสานของจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศ

จีนท่ีได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหน่ึงเดียวได้สําเร็จ ปัจจุบนัมีการคน้พบท่ีตั้งของสุสาน

แลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน  จากนั้นนาํท่านชม  โรงงานป้ันตุ๊กตาจ๋ินซี   

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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บ่าย นาํท่านชม กําแพงเมืองโบราณ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ยา่งดี  นาํท่านแวะ ร้านผีชิว ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัโชคลาภเงินทอง

ของจีน นาํท่าน ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง และ หอกลอง ย่านช้อปป้ิงยอดนิยมของนครซีอาน และ

ใกล้ๆ  กนันั้นเป็นท่ีตั้งของตลาดอิสลาม ท่ีน่ีจะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบท่ีท่านอาจไม่

เคยพบมาก่อน  จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินอิสลาม ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และอาหาร

พื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบนํ้าตาล และมี

สินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เกีย๊วซีอาน 

นาํท่านเขา้ชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงั ท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  

 พกัที ่ YIHEYUAN HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่   ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเลก็-พพิธิภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิง้โจว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้ งใช้เคร่ืองจกัร และ

แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซ่ึงเหมาะกบัการ

ซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง  นาํท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก  อยูห่่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใต้

ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดียสู์ง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดียห์ักพงัจากแผ่นดินไหวคร้ัง

ใหญ่ และยงัคงร่องรอยนั้นไวอ้ยู่ ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์ซีอาน เป็นพิพิธภณัฑ์ใหม่ท่ีรวบรวม

โบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นท่ีต่างๆ รอบฉางอานนบัแสนช้ิน  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 

ช่ัวโมง) ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเหลืองตอนปลายของท่ีราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง 

ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน จากนั้นนาํท่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคน

เดินแห่งเมืองเจิ้งโจว แหล่งรวมสินคา้หลากหลายใจกลางเมืองเจ้ิงโจว มีสินคา้หลากชนิดให้ท่าน

เลือกสรร รวมไปถึงเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย กระเป๋า รองเทา้ เป็นตน้  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

   พกัที ่BINHE WENQUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า เจิง้โจว-กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิง้โจว 

08.30 น. ออกเดินทางงสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE 681 

11.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

 

************ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ************ 

         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป *** ) 
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หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพืน้เมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านผีซิว, โรงงานป้ันตุ๊กตาจ๋ินซี, ร้านผ้าไหม ซ่ึงจําเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้าน

จําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กับความ

พอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั* 

 

เจิง้โจว ลัว่หยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วนั 3 คืน 

(ราคาเฉพาะคนไทยเท่าน้ัน) 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 
ท่านละ 

วนัที่  12-16 สิงหาคม 2560 (วนัแม่) 18,999 บาท 4,000  บาท 

วนัที่  26-30 สิงหาคม  2560 16,999 บาท 4,000  บาท 

วนัที่ 09-13 กนัยายน 2560 16,999 บาท 4,000  บาท 

วนัที่ 14-18 ตุลาคม 2560 18,999 บาท 4,000  บาท 

วนัที่ 21-25 ตุลาคม 2560 (วนัปิยมหาราช) 21,999 บาท 4,000 บาท 

วนัที่ 28 ธันวาคม 2560-01 มกราคม 2561 28,999 บาท 4,000 บาท 

ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ และไม่รับจอยแลนด์ 
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หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซ่ึงราคาทวัร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจากสภาวะ

นํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึน้ในอนาคต ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีนํา้มันเพิม่ตามความเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง

ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ

ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสําคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ้ ามนั

เพิ่มเติมจากราคาท่ีกาํหนดไว)้ 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 นํ้าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 

คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุง

กวา่ 70 ปี ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรม

ธรรม์ ทั้ งน้ีย่อมอยู่ในข้อจาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้ับบริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสาร

รับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 

ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาํตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสีย

สติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจาก

อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, 

Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ)   

 ค่า VAT 7 %   หักภาษี  ณ ที่ จ่าย 3 %  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่าน้ัน และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 

ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จทีถู่กให้กบับริษัททวัร์เท่าน้ัน 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึน้อยู่กับ
กบัดุลยพนิิจของท่าน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่)   

 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซ่ึงต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่าน้ัน)  หรือ 
หากต้องการย่ืนวซ่ีาแบบเดีย่ว ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาเดีย่ว ราคา 1,500 บาท   
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หมายเหตุ : อตัราค่าวซ่ีาดงักล่าว สําหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน 
 ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิกบ็เพิม่ 400 หยวน/ท่าน/ทริป 

เง่ือนไขการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

วา่ท่าน  สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. การยกเลกิ 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป  เกบ็ค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ 

6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปทีม่ีการกา

รันตีค่ามัดจําทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน

เงินได้ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืน

เงินมัดจํา หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบินน้ันๆ 

หมายเหตุ 

1. จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

3. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 

การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม

แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
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9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย

เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง

บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีีท่่านมีความประสงค์จะย่ืนวซ่ีาเดี่ยว) 

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่าน้ัน ยิม้ห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเส้ือสีขาว เช่น เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 

ต่างหู เเว่นตาเเฟช่ัน เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจาก

คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  

5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

  5.1.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

  5.1.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

5.2.1 สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

5.2.2 สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  

5.2.3 สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  

5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

6.1 ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2 หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 สาํเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
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ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ  จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติทีท่ํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน

ในประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  

1. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

2. สาํหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง

เอกสารยืน่วซ่ีา 

3. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย 7 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

4. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

5. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน

รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 

ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี้ 

• ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

• นาํรูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

• นาํรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ทาํวซ่ีา 

• นาํรูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  

เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑ์การย่ืนวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ตวัอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS. / MRS. / MR.) 

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

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

........................................................................................................................................................................................ 

ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

........................................................................................................................................................................................

................................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

........................................................................................................................................................................................

................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 

ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่สถานที่ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 

..................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล

โดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวนัที.่.............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที.่............ เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

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

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

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

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

RELATION................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ทีท่าํงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้ในการขอย่ืนวซ่ีา 

** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้

เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

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