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+++ เท ีย่วครบไฮไลท์ 2 มณฑลเหอหนาน-ส่านซ ี+++ 
 

+++พกัโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว +++  
+++ ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง +++ 

 ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเร่ิมต้นเส้นทางสายไหม  

 สสุานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจ๋ินซี ปฐมกษัตริย์ผูร้วมแผน่ดินจีน 

 เจดีย์ห่านป่าใหญ่  จัตรุัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม 

 ถ ้าหินหลงเหมิน พุทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพนัปี มรดกโลกจากยูเนสโก้  

 เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์  

 ชมการแสดงกังฟูเส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง  

 อุทยานหยุนไถซาน อุทยานสวรรค์แห่งเหอหนาน  

 รถไฟความเร็วสงู ซีอาน – เจ้ิงโจว  

 ล้ิมรสเมน ู เก๊ียวน ้าจักรพรรดิ  เป็ดย่าง และสก้ีุ 
วนัเดินทาง    กรกฎาคม – กนัยายน  2562 
วนัแรก  กรงุเทพฯ สนามบินสวุรรณภมิู – เจ้ิงโจว  
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09.30 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง แถว 3 เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยไลอ้อนแอร ์โดยมเีจา้หน้าที่ของ

บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทางแก่ท่าน 
12.30 น. ออกเดนิทางไป นครเจ้ิงโจว เมอืงเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเทีย่วบนิที ่SL 964(บรกิารอาหารและ

เครือ่งดื่ม) 
17.20 น.    เดนิทางถงึสนามบนิซนิเจิ้ง  นครเจ้ิงโจว เมอืงหลวงของ

มณฑลเหอนาน ตัง้อยู่บนฝ ัง่แม่น ้าเหลอืงตอนปลายของที่
ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง  มี
ป ระชากรป ระมาณ  1 ล้ าน คน  มีพื้ น ที่ สี เขียวแล ะ
สวนสาธารณะต่างๆเป็นจ านวนมาก ปจัจุบันเจิ้งโจว
นับเป็นเมอืงอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจนีหลงัผ่านพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง....น าท่านไปยงัภตัตาคาร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)   
 น าท่านเขา้ทีพ่กั ZHONGZHOU  INTERNATIONAL HOTEL ZHENGZHOU ระดบั 4 ดาว 
 หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีสอง เจ้ิงโจว – อทุยานหยนุไถซาน – หบุผาหินแดงหงสือเสีย – ซินหม่ี 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจียวจัว๊ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของอุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน 
จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดบั 5A ของประเทศจนี อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน มพีื้นที่ประมาณ 190 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่ธรรมชาติได้บรรจงสรา้งไว้อย่างงดงาม ปานประหนึ่งอุทยานแห่ งสรวงสวรรค ์
ธารน ้าใสอยูเ่บือ้งล่าง ปา่ไมเ้ขยีวขจลีอ้มรอบ 

 
 
 
 
 
 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภายในอุทยาน (3) 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ให้ท่านได้เดนิเลาะเลยีบชมความงดงาม สดชื่นรื่นรมย์กับ

สายน ้าใสสะอาด ยามตกกระทบโขดหนิ  และในบางครัง้อาจได้เห็นแสงสรีุ้งทอพาดโค้งผ่านในช่วง
กลางวนั ส าหรบัช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสก่ีอนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆภายในอุทยานก็พากัน
เปลีย่นจากสเีขยีวเป็น เหลอืง สม้ แดง แต่งแตม้ไปทัว่ทัง้อุทยาน จนท าใหไ้ดร้บัการขนานนามว่า จ่ิวไจ้
โกวน้อย อกีดว้ย...  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
 น าท่านเขา้ทีพ่กั CHEERED HOTEL XINMI ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
วนัท่ีสาม ซินหม่ี – เติงเฟิง – วดัเส้าหลิน  – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– ลัว่หยาง –ถ า้หินหลงเหมิน  

(รวมรถเลก็)   
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร (5) น าท่านเดนิทางสู่ เติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมยั

ราชวงศเ์ซีย่  (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง)..... น าท่านเทีย่วชม วดัเส้าหลิน (รวมค่ารถเลก็) ซึง่ก่อตัง้
โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพรพ่ระ
ศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธเิพื่อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้
กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตวัทีรู่จ้กักนัดใีนนาม กงัฟู   

 น าชมสิง่ส าคญัในวดัเสา้หลนิอนัไดแ้ก่ วหิารสหสัพุทธ สถาน 
 ทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรปูพระพุทธเจา้ในอดตี 
  ปจัจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ชม ป่าเจดีย ์หรอื 

ถ่าหลิน ทีม่หีมูเ่จดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุ
อฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวดัเสา้หลนิ จากนัน้ชม การ
แสดงกงัฟ ูทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจดั
แสดงใหน้กัท่องเทีย่วไดช้ม ทีโ่รงเรยีน ฝึกกงัฟูในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงวดัเสา้หลนิ  ..... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่  ลัว่หยาง (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่สบืต่อกนัมาถงึ 

10 ราชวงศ์ ยนืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีาน  พระนางบูเซค็เทยีนโปรดปรานเมอืงลัว่หยางมาก ตัง้
ให้เป็นราชธานีในสมยัที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมอืงว่า นครเสนิตู มี
ความหมายว่า เทพนคร.....น าท่านชม ถ า้หินหลงเหมิน 
(หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ ้าประตูมงักร (รวมค่ารถเลก็) หมู่
ถ ้าพนัพระที่ตัง้อยู่รมิฝ ัง่น ้าอีเ๋จยีง เป็นพุทธสถานเก่าแก่
ที่ส าคญัและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจนี สร้าง
ราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนถงึสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหน้าผาหนิให้
เป็ นถ ้ าห รือ อุ โมงค์ เข้ าไป  แล้วสลัก เสลาเป็ น รูป
พระพุทธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้า 
สรา้งโดยการอุปถมัภ์ของชนชัน้สูงในสมยันัน้ๆ บูเชค็เทยีนสมยัเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราช
ทรพัย์ส่วนพระองค์เป็นจ านวนมาก เพื่อบูรณะถ ้าหินหลงเหมนิแห่งนี้ การสร้างถ ้าพระพุทธแห่งนี้ที่
ได้รบัอทิธพิลมาจากอินเดยีและเอเชยีกลาง ปจัจุบนัยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมนิเป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ ้าเฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจ้ง
แวดล้อมด้วยพระโพธสิตัว์และทวยเทพ กล่าวกนัว่าใช้พระพกัตรข์องพระนางบูเชค็เทยีนเป็นแบบใน
การแกะสลกั .....ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมอืง หลิงเป่า (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
พกัผ่อนอริยิาบถบนรถ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7)  
 น าท่านเขา้ทีพ่กั RAMADA ENCORE HOTEL  LINGBAO   ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีส่ี หลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑก์องทพัทหารดินเผาจ๋ินซี(รวมรถเลก็) –   จตัรุสัหอระฆงั –  
                   ตลาดอิสลาม – ผา่นชมก าแพงเมืองโบราณ - โชวร์าชวงศถ์งั 
เชา้ รบัประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (8) น าท่านเดินทางไปยังต าบลหลินถง  ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ

พิพิธภณัฑ์กองทพัทหารดินเผาจ๋ินซี  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  สถานที่ส าคญัที่สุดของเมอืงซี
อาน ทีไ่ดร้บัการประกาศรบัรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
บ่าย น าเที่ยวชม พิพิธภณัฑ์กองทพัทหารดินเผาจ๋ินซี  (รวมรถ

เลก็) หุ่นป ัน้นักรบกองทหารอารกัขาสุสาน ซึ่งถูกฝงัไวใ้ต้ดนิ
พรอ้มกบัจกัรพรรดจิิน๋ซฮี่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนา
จนีได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า 7,000 ตัว 
หุ่นทหารทุกตวัมขีนาดเท่าตวัคนจรงิ และมใีบหน้าแตกต่าง
กนัทุกตวั มบีนัทกึว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจ านวน
ถงึ 726,000 คน ใช้เวลาก่อสรา้ง 36 ปี น าท่านชมบรเิวณที่
คาดว่าเป็น สุสานจักรพรรดิ จ๋ินซี  ปฐมจักรพรรดิของ
ประเทศจนีที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดนิจนีให้เป็นหนึ่งเดยีวได้
ส าเรจ็ ปจัจุบนัมกีารคน้พบที่ตัง้ของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มกีาร
เปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวธิกีารป้องกนัการ
เสื่อม สภาพของวตัถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศ
ภายนอก  .....น าท่านเดินทางเข้าเมอืงซีอาน ......อิสระตามอธัยาศัย บรเิวณ จตัุรสัหอระฆัง และ
ตลาดอิสลาม เลอืกหาซือ้พืน้เมอืง, ของทีร่ะลกึ ฝากคนทางบา้น เดนิดยู่านการคา้อสิลามกลางใจเมอืง 
เลอืกซื้อของทีร่ะลกึ ชมิขนม และอาหารพืน้เมอืง.....น าท่านผ่านชม และถ่ายภาพ ก าแพงเมอืงโบราณ 
ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศ์หมงิ มอีายุเก่าแก่กว่า600ปี(ค.ศ.1374-1378) และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ย่างด ี
ก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใต้ยาว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวนัออกถงึทศิตะวนัตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความ
ยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มปีระตูเข้าออกทัง้สี่ด้านรวม 13 ประตู บรเิวณด้านข้างยงัมี
สวนสาธารณะเพื่อพกัผ่อนหยอ่นใจ. 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (10) เมนูเกีย๊วจกัรพรรด ิ
 น าชม โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็

ถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืงอย่างสุดๆ   
 น าท่านเขา้ทีพ่กั  HAI SHENG HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเท่า 
 
วนัท่ีห้า ซีอาน – เจดียห่์านป่าใหญ่  – รถไฟความเรว็สงู – เจ้ิงโจว – สนามบินดอนเมือง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (11) น าท่านเดนิทางสู่ 

วดัฉือเอิน  ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของตา้เยีย่นถ่า เจดียห่์านป่าใหญ่ วดั
นี้เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้งขึน้โดยฮ่องเตถ้งัเกาจง เพื่อตอบ
แทนคุณมารดา หลงัจากสรา้งเสรจ็ไดน้ิมนตพ์ระถงัซมัจัง๋มาเป็น
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เจา้อาวาส และแปลพระคมัภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถงัซมัจัง๋ไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและรว่ม
สรา้งเจดยีห์่านปา่ขึน้เพื่อเกบ็พระไตรปิฎก  ลกัษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชัน้ สงู 64.7 
เมตร ในสมยัก่อนจะสรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทัง้หมด แต่พอมาในสมยัราชวงศห์มงิ ไดร้บัการบูรณะเป็นอฐิ
ทัง้หมด..... 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (14)   
  น าท่านเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟซอีาน เพื่อเดนิทางกลบัเจิง้โจว 
......น. ออกเดนิทางกลบัสู่เจิง้โจว  โดยรถไฟความเรว็สงู ขบวน......  
 *** ทุกท่านตอ้งดแูลกระเป๋าเดนิทางดว้ยตวัเอง เพื่อความสะดวกและรวดเรว็ในการเดนิทาง *** 
...... น. เดนิทางถงึเจิง้โจว แลว้ น าท่านไปยงัสนามบนิ  
18.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่ SL965  
  ***** สายการบนิไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดื่ม ***** 
21.25 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

*************************************************************** 

***** รายการทัวร์นี้ ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ****** 
 

อตัราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)      กรกฎาคม – กนัยายน  2562  
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่  

 
เดก็อาย ุ2-11ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   
มีเตียง 

เดก็อาย ุ2-11ปีพกักบั
ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   
ไม่มีเตียง 

พกั
เด่ียว
เพ่ิม 

12-16,25-29 กรกฎาคม  2562 29,990 29,990 29,990 4,000 

8-12 สิงหาคม  29,990 29,990 29,990 4,000 

21-25  สิงหาคม 28,890 28,890 28,890 4,000 

11-15,18-22  กนัยายน 28,890 28,890 28,890 4,000 

+++  ราคาไม่รวม วีซ่า 1,650 บาท และทิป 1,000 บาท  +++ 
อตัราน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋โดยสารไป-กลบั กรงุเทพฯ-ซอีาน-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดัโดยสายการบนิ  THAI  LION AIR 

***กระเป๋าสมัภาระน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 กก. และ กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ 1 ใบน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก. *** 
2. ค่าโรงแรมทีพ่กั 2 ท่านต่อหนึ่งหอ้งคู่   
3. ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ  
4. ค่าบตัรผ่านประตู และเขา้ชมสถานทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
5. ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 20 กก.ท่านละ 1 ใบ  
6. ค่าประกนัอุบตัเิหตุ วงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

     *** ทัง้นี้ยอ่มขึน้อยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัภยั *** 
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อตัราน้ีไม่รวม 
1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีก่ าหนด  
2. ค่าน ้าหนกัเกนิ  20  ก.ก.  
3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่  7%  และ ภาษบีรกิาร 3%(กรณนีิตบิุคคล)  
4. ค่าภาษนีกัท่องเทีย่ว (ถา้ม)ี  
5. ค่าวีซ่า ปกติ 4  วนัท าการ 1,650 บาท (พาสปอรต์ไทย)  
6. ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถ่ินและหวัหน้าทวัร ์ 1,000  บาท  ( เกบ็จากลกูค้าต่อคนตลอดทริป  ) 
 
เอกสารใช้ย่ืนวีซ่า  
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายุนบัจนถงึวนัเดนิทางตอ้งไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน  
2. หนงัสอืเดนิทางตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัประทบัตราอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
3. รปูถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รปูภาพสีและ พื้นหลงัสีขาว เท่านัน้

,หน้าตรง, เหน็ใบห,ู  ห้ามย้ิม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดบั,  
ไม่สวมแว่นตาด า และไม่สวมเส้ือสีขาว , คนมสุลิมต้องเปิดให้เหน็
ใบหน้า *** ห้ามใช้คลิป หรือ ลวดเยบ็ติดกบัรปู หรือ ท าให้รปูถ่ายเป็น
รอย  สถานฑูตจะปฎิเสธไม่รบัย่ืนวีซ่าโดยเดด็ขาด *** 

4. ส าหรบัผูท้ีเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ 2 ปี ขอส าเนาหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทางครัง้ล่าสุด 
(กรณวีซี่าจนีอยูใ่นหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ขอส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าและหน้าวซี่าจนีทีใ่ชเ้ดนิทาง
ครัง้ล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรบัผูท้ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวซี่า และ หนงัสอืเดนิทางต่างดาว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนินการขอวซี่าเขา้
ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

6. เอกสารกรอกขอวซี่า กรณุากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรณุากรอกขอ้มลู
ตามความเป็นจรงิเกีย่วกบั สถานทีศ่กึษา สถานทที างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปจัจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิี่
ตดิต่อไดใ้นกรณฉุีกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท์ีท่ างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาต ิ
โปรดรบัทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมลูเทจ็ อาจมีการระงบัการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทูตมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทุกวนั) 

7. กรณเีดก็ , นกัเรยีน , นกัศกึษา ทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ( อายตุ ่ากว่า 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร  
8. กรณทีีเ่ดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนุญาตเดนิทางออกนอกประเทศโดยไมม่บีดิา 

มารดาเดนิทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซี่าดว้ย(สามารถขอไดท้ี ่เขต หรอื อ าเภอ ทีท่่านอาศยัอยู่ 
9. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจดัระเบยีบการยื่นวซี่าใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทูต และ บางครัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า 
10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทาง และ ยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรบัผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัทวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ
ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบตัรหายใน
ระหว่างการเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งน้อย 2 อาทติย์ 
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11. กรณหีนงัสอืเดนิทางคนต่างชาต ิ ทางบรษิทัฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาตทิี่ท างานในประเทศ

ไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้  หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไป
ด าเนินการขอวซี่าเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เอกสารทีต่้องเตรยีมส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างชาติ 
 พาสปอรต์ตวัจรงิ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็ 
 รปูถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ   (รปูใหม ่ถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสอืว่าจา้งในการท างาน 
 สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 
 กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทตูจนีอาจปฎเิสธไมร่บัท าวซี่าใหท้่านในกรณดีงัต้องไปนี้ 
 ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายทีด่เูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอื แต่งหน้าทาปาก 
 น ารปูถ่ายเก่า ทีถ่่ายเกนิ 6 เดอืนมาใช้ 
 น ารปูถ่าย ทีม่วีวิดว้ยหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า รปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษ

สตคิเกอร ์หรอื รปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
13. ปกตแิลว้การขอวซี่าเขา้ประเทศจนีรวมอยูใ่นค่าทวัรแ์ลว้ซึง่เป็นการขอปกต ิ4 วนัท าการ  หากท่านใดยืน่ขอ

วซี่าล่าชา้ สถานทตูจนีมกีารคดิราคาดงันี้ กรณเีรง่ด่วน 2-3 วนัคดิเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน 
14. กรณวีซี่าไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตูไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการด าเนินการ

เล่มละ 1,650 บาท ส าหรบัการยื่นปกต ิและ 2,775 บาท ส าหรบัการยืน่ด่วน ใหก้บัศูนยบ์รกิารยืน่ขอวซี่า
ของสถานทตูจนี  

 
เง่ือนไขการจอง 
1. กรณุาวางเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท / 20,000 บาท (ช่วงเทศกาล)  
2. ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั  
3. กรณุาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สปัดาหก่์อนเดนิทาง 
4. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกว่า 30 วนั ตอ้งช าระราคาทวัรท์ัง้หมด 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
1. สงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าทุกกรณี 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30-44 วนั คดิค่าใชจ้า่ย 80 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 วนั คดิค่าใชจ้่าย 100 %ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์  เป็นตน้ไมค่นื

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ทุกกรณี 
5. หลงัจากการจองไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืเลื่อนวนัเดนิทางได ้
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เง่ือนไขการออกเดินทาง 
1. คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่านมหีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางดว้ย 
2. หากสมาชกิจองไมค่รบ 15  ท่าน ไมม่หีวัหน้าทวัรเ์ดนิทางกบัคณะดว้ย โดยรายการท่องเทีย่วยงัคงเดมิโดย

ไกดท์อ้งถิน่ดแูลคณะ 
 
หมายเหตุ 
1. รายการและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามเหมาะสมโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าขึน้อยูก่บัประกาศ

เปลีย่น  แปลงราคาของสายการบนิและอตัราแลกเปลีย่น 
2. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
3. หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกเมอืงดว้ยเหตุผลทางการเมอืง หรอืเหตุผลใดๆกต็าม ซึง่อยู่นอกเหนือ

ความ    รบัผดิชอบของบรษิทัฯ บรษิทัฯไมค่นืเงนิ และไมม่กีารจา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่ท่าน ไมว่่ากรณใีดๆ (ไม่
ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน) รวมทัง้เหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาตต่ิางๆ การนดัหยดุงาน, การสไตรค,์ ปญัหา
อเันื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล, ปญัหาความล่าชา้ของสายการบนิ, การยกเลกิเทีย่วบนิหรอืการ
เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิอนัเน่ืองมาจากสายการบนิ 

4. ค่าบรกิารทีท่่านช าระเป็นการช าระแบบเหมาขาด และบรษิทัไดช้ าระใหก้บัตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกนั   หากท่านมไิดท้่องเทีย่วตามรายการ หรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบรกิารคนืไมไ่ด้ 

5. Bกรณทีีม่กีารยกเลกิในช่วงหน้าเทศกาลบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืค่าใชจ้่ายทัง้หมดไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ทุก
กรณเีวน้แต่ทางบรษิทัจะไดร้บัเงนิมดัจ าคนืจากสายการบนิและบรษิทัแลนดใ์นต่างประเทศจงึจะสามารถคนื
เงนิค่าเสยีหายใหก้บัผูจ้องทวัรไ์ดโ้ดยไมค่ดิค่าเสยีหายทีร่ะบุไวข้า้งตน้และบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วไดต้ามความเหมาะสมกรณเีกดิเหตุหรอืสุดวสิยัโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าก่อน 

6. ส าหรบัท่านทีจ่ะออกบตัรโดยสารเครือ่งบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูก็ต หรอืจงัหวดัอื่นๆ กรณุาแจง้
บรษิทัก่อน เพื่อยนืยนัว่าทวัรค์ณะทีท่่านจองไวส้ามารถออกเดนิทางไดห้รอืไมห่ากท่านออกบตัรโดยสารโดย
ไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯแลว้ปรากฏว่าทวัรค์ณะนัน้ยกเลกิ บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดนิทางกลบั 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็และการจดัทีน่ัง่ของกรุป๊ เป็นไป
โดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง 
และไดด้ าเนินการ ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณตีัว๋ REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบนิเท่านัน้ 
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ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และหอ้งคู่    (Twin/Double)  และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั  
2. กรณีที่ต้องการ REQUEST ชนิดของห้องพักเป็นพิเศษ     .....บรษิัทฯ จะแจ้งให้ทางบรษิัทตัวแทนใน

ต่างประเทศประสานงานกบัทางโรงแรมให ้แต่ไมส่ามารถการนัตใีหไ้ดว้่าจะไดต้ามทีร่อ้งขอหรอืไม่ 
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) หรอืเทศกาล เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัอาจ

เตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ   ปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
การเดินทางเป็นครอบครวั 

1. หากท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวัทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วตดิต่อกนั ท่านและ
ครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้า
ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

ความรบัผิดชอบ   
1. บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบนิ  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจ

รบัผดิชอบต่อความเสยีหายต่างๆ  ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ อาท ิการนัดหยุดงาน  การ
จลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิหรอืก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิที่
เกิดขึ้น ทัง้ทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรอื จาก
อุบตัเิหตุต่างๆ ฯลฯ  หรอืต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง 
อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารการเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอืการถูกปฏเิสธในกรณอีื่นๆ 

 


