
   

 
วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-ซีอาน (ZH9014 : 12.55-17.50) 
ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซีอาน 
  

X X  
SKYTEL HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 

ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ําหิน 
หลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-สุสานขุนพล 
กวนอ-ูลั่วหยาง-เจียวจ้อ 
 
 

   
SHAN YANG JIAN GUO HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 
เจียวจ้อ-อุทยานหยุนไถซาน-ร้านผ้าเยื่อไผ ่
ซินหมี ่

   
CHEERED HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 

เมืองซินหมี่-เติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถ

แบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟรู้านหยก-
เติงเฟิง-ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 
 

   
SKYTEL HOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
โรงงานปั้นตุ๊กตาจ๋ินซ-ีกองทัพทหารดินเผาจ๋ินซี 
(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 

ผ้าไหม-ช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง-โชว์ราชวงศ์ถัง   
 

   
SKYTEL HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

6 ซีอาน-กรุงเทพฯ (ZH9015 : 09.15-11.55)  X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จ านวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง  



 กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม– ธันวาคม 2559 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ซีอาน - ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณซีอาน 

09.30 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 
บริเวณ ISLAND-G  โดยสายการบิน   SHENZHEN AIRLINE (ZH) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน 

12.55 น. เหิรฟ้าสู ่ ซีอาน โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เที่ยวบินที่ ZH 9014  
17.50 น. ถึง ท่าอากาศยานสียนหยาง  เมืองซีอาน  เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ของปักกิ่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นําท่าน ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณ  ที่สร้างขึ้น
ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่  SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง ซีอาน-รถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถ้ําหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)-สุสานขุนพลกวนอ-ูลั่วหยาง-เจียวจ้อ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
 นําท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟ  เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง  ขบวนที่ G2004 : 09.20-11.20 น. (บัตร

โดยสารชั้นปกติ )  มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง  อดีตราชธานีที่ย่ิงใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาว
นับเป็นที่สองรองจากซีอาน (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 
หมายเหตุ  :  เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น -  ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่าน
จําเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านชม ถ้ําหินหลงเหมิน  หรือ  ถ้ําประตูมังกร  (รวมรถแบตเตอรี่) หมู่ถ้ําพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังน้ํา  อี๋

เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สําคัญ   และน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน   ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศ
ให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000   นําท่านชม สุสานขุนพลกวนอู (กวนหลิน ) 
ตั้งอยู่ภาคใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู บริเวณรอบๆปลูกต้นสน
มากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า “ กวนหลิน ”  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจ้อ  (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง)   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่ SHAN YANG JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม  เมืองเจียวจ้อ-อุทยานหยุนไถซาน-ร้านผ้าเยื่อไผ่-เมืองซินหมี่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่  อุทยานหยุนไถซาน   อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน (ระดับ 4A ของ
ประเทศจีน) ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ดังคํากล่าวที่ว่า “ สาม
ก้าวหนึ่งบ่อ ห้าก้าวหนึ่งน้ําตก สิบก้าวหนึ่งทะเลสาบ ” และได้ช่ือว่าเป็น จ่ิวไจ้โกวน้อย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะ ร้านผ้าเยื่อไผ่  เป็นซื้อสินค้าที่ทํามาจากเย่ือไผ่ มีหลายรูปแบบ  อาทิ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ของ

ใช้และของตกแต่งในบ้านต่างๆ จากนั้น  นําท่าน เดินทางสู่  เมืองซินหมี่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ชั่วโมง)  ตั้งอยู่มณฑลเห่อหนาน ห่างจากเมืองเอก เจ้ินโจว 40 กิโลเมตร  เมืองนี้มีประวั ติยาวนานมา
ตั้งแต่สมัย ซีโจว 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   



 พักที่ CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สี่ เมืองซินหมี่-เติงฟง-วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ร้านหยก-เติงเฟิง 
   ลั่วหยาง-รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นช่ือใน

ด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) นําท่านเดินทางสู่   วัดเส้าหลิน (รวมรถแบต เตอรี่) ซึ่งก่อตั้งโดย
ภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม ” ซึ่งเป็นผู้นําพุทธศาสนานิกายเซน  โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิ
เพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จัก
กันดีในนาม “กังฟู”   นําท่านชมสิ่งสําคัญในวัดเส้าหลิน  อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ  สถานที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ นําท่านชม ป่าเจดีย์  หรือ ถ่า
หลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน    จากนั้นนํา
ท่าชม  การแสดงกังฟู  ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียน
ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไลหยก 

แหวนหยก หรือ ผีเ ซียะสัตว์ มงคลที่มีช่ือเสียง  นําท่านเดินทางสู่  เมืองลั่วหยาง  อดีตราชธานีในสมัย
ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง  ขบวนที่ 
D1003 : 15.42-17.59 น. (บัตรโดยสารชั้นปกติ) กลับสู่ เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี   (ทั้งนี้
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 
หมายเหตุ  :  เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น -  ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่าน
จําเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 พักที่  SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า โรงงานปั้นตุ๊กตาจ๋ินซี-กองทัพทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถแบตเตอรี)่-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ 
   ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง- โชว์ราชวงศ์ถัง   

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านชม  โรงงานปั้นตุ๊กตาจ๋ินซี  นําท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จ๋ินซี (รวมรถแบต
ตารี่) สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค .ศ. 1987 ผ่านชม  บริเวณที่คาดว่าเป็น  สุสานของจักรพรรดิจ๋ินซี ฮ่องเต้  
ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จ ปัจจุบันมีการ
ค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน

ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทําใส้นวมผ้าห่มไหม ซ่ึงเหมาะกับการซ้ือเป็นทั้งของ
ฝากและใช้เอง จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง  และ หอกลอง  ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของ
นครซอีาน และใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดอิสลาม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่าน
อาจไม่เคยพบมาก่อน   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน 



นําท่านเข้าชม   โชว์ราชวงศ์ ถัง   อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ  
 พักที่  SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่หก ซีอาน – กรุงเทพฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
  สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียนหยาง  ซีอาน 

09.15 น.            เดินทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  SHENZHEN AIRLINE  เที่ยวบินที่ ZH 9013   
11.55 น. ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....     
 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************    
         ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา            

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** ) 

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้   

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ โรงงานปั้นตุ๊กตาจ๋ินซี, ร้านหยก, ร้านผ้าไหม, ร้านผ้าเยื่อไผ่ ซึ่งจําเป็นต้อง
บรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรี ยนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้าน
ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่
กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่

เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 
 

**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก** 

 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  
2 ท่านราคาท่านละ 

ราคาเด็ก 
(ไม่มีเตียง) 

นอนกับผู้ใหญ่ 
 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 
ท่านละ 

09-14 / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 59 
20-25 ธันวาคม 59 29,900 บาท 28,900 บาท 4,500  บาท 

11-16 / 26-31  ตุลาคม 59 30,900 บาท 29,900 บาท 4,500 บาท 
19-24 ตุลาคม 59 
27 ธันวาคม 59-01 มกราคม 60 
28 ธันวาคม 59-02 มกราคม 60 

31,900 บาท 30,900 บาท 4,500  บาท 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 21,500 บาท 4,500 บาท 
 



หมายเหตุ ราคาทัวร์นี้  ไม่แจกกระเป๋า /ไม่มีราคาเด็ก  ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะ
น้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                           บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ
สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือ
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคา
ที่กําหนดไว้) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้

เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้น
ไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย , เสียสติ , ตกอยู่
ภายใต้อํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม , 
จลาจล , นัดหยุดงาน , การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ 
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
  ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 

และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออก
ใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน  



2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก 
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงด การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

ท่าน      สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
6.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตี

ค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมั ดจํา 
หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทา งบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม  เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถูกทําร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน  หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ  สงวนสิทธ์ิ ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  



12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ 
ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่

สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **     
ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,
สําเนาบัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า 
เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น และ  
 - เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนา
บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า 
เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี

ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า  หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ 
อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 
7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า- ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการ
ยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้าง
อยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางาน

ใน ประเทศไทยเท่านั้น 

 หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  



 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

       เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือว่าจ้างในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้าน
ที่แปล) 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนทําวีซ่า 

4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

 (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................. ............... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................. .................................................................... ........................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. .............................. ............................ .......
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................ ..................................................................................................
...........................................................................................  รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...................................................................................  
ตําแหน่งงาน..................................................................................................... ............................................................. 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
.............................................................................. ...................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร.......................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี............... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี............... 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ............................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................ SURNAME........................................ ................................ 
RELATION.......................... ...............................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  


