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วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
สนามบินดอนเมือง-ซีอาน 
(XW890: 21.25-02.10+1) 

X X X TITAN CENTRAL PARK 
หรือเทียบเท่าระดบั 5ดาว 

2 
ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลัว่หยาง-เมืองเติงฟง 
วดัเส้าหลนิ(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่าเจดย์ี-ชมการ
แสดงกงัฟู-ลัว่หยาง 

   
WAN LEE ZS HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

3 ลัว่หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถํา้หินหลงเหมิน (รวมรถ
แบตเตอร่ี)-หลงิเป่า 

   
ZIJIN GONG HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดบั 4ดาว 

4 
หลงิเป่า-ซีอาน-กองทัพทหารดนิเผาจิ๋นซี(รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ผ่านชมสุสานจ๋ินซีฮ่องเต้-กาํแพงเมือง 
โบราณ 

   
TITAN CENTRAL PARK 
หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

5 

จัตุรัสเจดย์ีห่านป่าใหญ่-เจดย์ีห่านป่าเลก็ 
พพิธิภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลกัเมือง-ผ่านชมจัตุรัส
หอระฆงัและหอกลอง-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดนิ
อสิลาม-โชว์ราชวงศ์ถงั-สนามบินซีอาน 

    

6 ซีอาน-สนามบินดอนเมือง(XW889 : 03.00-05.45) X X X  



 

SHXWXIY4 ทวัร์คุณธรรมซีอาน...หมูมะนาว6 วนั4 คืน(XW) พ.ค.-ต.ค.61 Y-0204182 

กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขับรถจาํนวน180หยวน/คน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 

 
กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤษภาคม–ตุลาคม 2561 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง- ซีอาน 

17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน  3 สายการบิน  NOK SCOOT
เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกใหท้่านก่อนข้ึนเคร่ือง 

21.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบินNOK SCOOTเทีย่วบินที ่XW890(ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
02.10+1 น. เดินทางถึง เมืองซีอาน เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปักก่ิง

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 
พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว***** 

วนัทีส่อง ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลัว่หยาง-เมืองเติงฟง-วดัเส้าหลนิ  (รวมรถแบตเตอร่ี )-ป่าเจดีย์-ชมการแสดง
กงัฟู-ลัว่หยาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูงขบวนที ่ G672: 09.10-10.52น. (บัตร

โดยสารช้ันปกติ) มุ่งหนา้สู่ เมืองลัว่หยาง  อดีตราชธานีท่ียิง่ใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศย์นืยาว
นบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน (ทั้งนีอ้าจจะมีการเปลีย่นแปลงขบวนรถไฟ )หมายเหตุ   :  เพือ่ความ
รวดเร็วในการขึน้  - ลงรถไฟกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของแต่ละท่านจําเป็นต้องลากด้วยตนเอง
จึงควรเลอืกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากทีม่ีขนาดไม่ใหญ่จนเกนิไป จากนั้นนาํท่านเดินทาง
สู่ภตัตาคาร 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง )ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีข้ึนช่ือใน

ดา้นศิลปะมวยจีน ( วทิยายทุธชาวจีน ) นาํท่านเดินทางสู่ วดัเส้าหลนิ(รวมรถแบตเตอร่ี ) ซ่ึงก่อตั้ง
โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้าํพุทธศาสนานิกายเซนโดยเนน้การฝึกญาณ
สมาธิเพื่อใหเ้ขา้ถึงสัจธรรมต่อมาอารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนั
ตวัท่ีรู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”   นาํท่านชมส่ิงสาํคญัในวดัเส้าหลิน  อนัไดแ้ก่ วหิารสหสัพุทธสถานท่ี
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม  1,000 องคน์าํท่านชม
ป่าเจดีย์ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน  จากนั้น
นาํท่านชม  การแสดงกงัฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงใหน้กัท่องเท่ียวไดช้มท่ี
โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกลเ้คียงวดั จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ลัว่หยาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ช่ัวโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่WAN LEE ZS HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 
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วนัทีส่าม  ลัว่หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ถํา้หินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี)-หลงิเป่า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านชม ศาลเจ้ากวนอู   ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัวา่เป็นท่ีฝ่ัง

ศีรษะของกวนอู แม่ทพัผูย้ิง่ใหญ่ ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้องค์
หน่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหวั เพื่อยใุหโ้จโฉและเล่าป่ีเกียจ
แคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้าํศรีษะของกวนอูส่งไปใหโ้จโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้าํศีรษะ
ของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่กวนหลิน 
ใหท้่านชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอูและเหตุการณ์สาํคญั ๆ ในสมยันั้น  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านชม ถํา้หินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอร่ี) หมู่ถ ํ้าพนัพระท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังนํ้าอ๋ีเจียง เป็นพุทธสถาน

เก่าแก่ท่ีสาํคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนือและ
สร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถํ้าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้
สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนงัถํ้า สร้างโดยการอุปถมัภข์องชนชั้นสูงในสมยันั้นๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮา
เคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นจาํนวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแห่งน้ี การ
สร้างถํ้าพระพุทธแห่งน้ีท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบนัองคก์ารยเูนสโก้
ประกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค .ศ. 2000จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองห
ลงิเป่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่ZIJIN GONG HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว**** 

วนัทีส่ี่  หลงิเป่า-ซีอาน-กองทพัทหารดินเผาจ๋ินซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-ผ่านชมสุสานจ๋ินซีฮ่องเต้-กาํแพงเมือง 
  โบราณ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ กองทพัทหารดินเผาของกษัตริย์จ๋ินซี  (รวมรถแบตตาร่ี )สถานท่ีสาํคญั
ท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชม บริเวณท่ีคาดวา่เป็น สุสานของจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้  ปฐม
จกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวม แผน่ดินจีนใหเ้ป็นหน่ึงเดียวไดส้าํเร็จ ปัจจุบนัมีการ
คน้พบท่ีตั้งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ.....สุกี ้
บ่าย นาํท่านชม กาํแพงเมืองโบราณ  ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง มีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378)   และไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เป็ดปักกิง่ 

พกัที ่TITAN CENTRAL PARK HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว***** 
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วนัทีห้่า จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-เจดีย์ห่านป่าเลก็-พพิธิภัณฑ์ซีอาน-ศาลเจ้าหลกัเมือง- ผ่านชมจัตุรัสหอ
ระฆงั และหอกลอง-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง-สนามบินซีอาน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ทางเขา้วดัเจดียห่์านป่าใหญ่ ท่าน
จะไดถ่้ายรูปคู่กบัรูปป้ันพระถงัซมัจัง๋ และยงัมีเจดียห่์านป่าใหญ่เป็นฉากดา้นหลงัอีกดว้ย จากนั้นนาํ
ท่านชม เจดีย์ห่านป่าเลก็  อยูห่่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดดเด่นดว้ยเจดีย์
สูง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดียห์กัพงัจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ และยงัคงร่องรอยนั้นไวอ้ยู ่
ภายในบริเวณมี พพิธิภัณฑ์ซีอาน เป็นพิพิธภณัฑใ์หม่ท่ีรวบรวมโบราณวตัถุท่ีขดุคน้พบจากสุสาน
โบราณและของเก่าจากพื้นท่ีต่างๆ รอบฉางอานนบัแสนช้ิน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เกีย๊วซีอาน 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าหลกัเมือง ภาษาจีนเรียกวา่  “เฉิงหวงัเม่ียว ”  สร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง 

ปีค.ศ 1387 เป็นศาลเจา้หลกัเมืองท่ีใหญ่สุด 1 ใน 3 ของจีนในสมยันั้น จากนั้นนาํท่านผ่านชมจัตุรัส
หอระฆงั และหอกลอง ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซีอาน จากนั้นใหท้่าน อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดิน
อสิลาม  ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และอาหารพื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของ
เมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบนํ้าตาล และมีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
หลงัอาหารนาํท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์
ถงั ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  ไดเ้วลาอนัสมควร 
นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินซีอาน 

วนัทีห่ก ซีอาน-สนามบินดอนเมือง 

03.00 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน NOK SCOOTเท่ียวบินท่ี XW889(ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
05.45 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ..... 

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

 ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา   
 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10ท่านขึน้ไป *** ) 

 

ทวัร์คุณธรรม ซีอาน...หมูมะนาว 
ลัว่หยางถํา้หลงเหมิน6วนั4คนื(XW) 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามนัข้ึนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มันณวนัที่02เม.ย.61 
3. ค่าวซ่ีาจีนปกติ 4 วนัทาํการราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม1,050 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ) 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1ช้ิน ต่อท่านนํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน7 กิโลกรัม , ค่า

ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่24-29พฤษภาคม2561 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่7-12 / 21-26 มถุินายน 2561  25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่5-10  กรกฎาคม 2561 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที2่6-31 กรกฎาคม 2561 
**วนัอาสฬหบูชา** 

28,999 บาท 28,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่2-7 / 23-28 สิงหาคม 2561 25,999 บาท 25,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่13-18 / 20-25 กนัยายน 2561 26,999 บาท 26,999 บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วนัที ่18-23 ตุลาคม 2561 
**วนัปิยมหาราช** 

30,999 บาท 30,999 บาท 4,500 บาท 19,999 บาท 
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อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา ,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด,บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , 
จลาจล, นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั ** กรณียืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่1,050 บาท(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
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เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรง 
งานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
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เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!! 

ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว  (หา้มใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา ), หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2 .สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3 .สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  4 .กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
เดินทางพร้อมญาติ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
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2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจ เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่าํงาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยทาํงาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมากกรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน)  
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


