
 

 

 

 

วันท่ี กาํหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เจิง้โจว (WE680 : 16.55-22.30)  X X ✈ 
XIN GANG HOLIDAY 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 
เจิง้โจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลนิ(รวมรถ

แบตเตอร่ี)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกงัฟู 

เมืองหลงิเป่า 

   

RAMADA ENCORN 

HOTEL   

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 

เมืองหลินเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผา

ของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-กาํแพง

เมืองโบราณ-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลาม

โชว์ราชวงศ์ถัง 

   
SOFT HOTEL  

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 
ซีอาน-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ลั่วหยาง-ถํ้าหินหลง  

เหมิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิง้โจว 

ขากลบัวันท่ี 10 ก.พ. 63(WE681:23.30-02.40) 

    

5 
สนามบินเจิง้โจว-กรุงเทพฯ 

ขากลบัวันท่ี 30 มี.ค. 63(WE681 : 00.10-03.20) 
X X X 

  

 



 

 

 

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถจํานวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดนิทาง 

 กาํหนดการเดินทาง วนัที่ 7-11 กุมภาพนัธ์ / 26-30 มีนาคม 2563   
วันแรก    กรุงเทพฯ-เจิง้โจว 

14.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 บริเวณ ISLAND-D 
สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

16.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเจิง้โจว โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบินท่ี WE680  

(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
22.30 น.      เดินทางถึง นครเจิง้โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเหลืองตอนปลายของท่ีราบจีนเหนือ  เป็นเมือง

เก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

    พกัท่ี XIN GANG HOLIDAY HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีสอง เจิง้โจว-เมืองเติงฟง-วัดเส้าหลนิ(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกงัฟู-เมืองหลงิเป่า 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีขึ้นช่ือในดา้นศิลปะ

มวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอร่ี) ซ่ึงก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดีย

นามว่า “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้าํพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เขา้ถึงสัจธรรม ต่อมา

อารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัท่ีรู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”   นาํท่านชมส่ิงสําคญั

ในวดัเส้าหลิน  อนัไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และ

อนาคต รวม 1,000 องค ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นนาํท่านชม ป่าเจดีย์ ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน   

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นาํท่านชม การแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นักท่องเท่ียวไดช้มท่ีโรงเรียนฝึกกงัฟู

ในบริเวณใกลเ้คียงวดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลงิเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

   พกัท่ี RAMADA ENCORN HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีสาม  เมืองหลนิเป่า-เมืองซีอาน-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริน์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-กําแพงเมืองโบราณ-อิสระช้อป

ป้ิงถนนคนเดินอสิลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องปักก่ิง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เป็ดย่าง 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถแบตเตอร่ี) สถานท่ีสําคญัท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ี

ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนาํท่านชม กําแพงเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ไดรั้บการอนุรักษไ์ว้

อย่างดี กาํแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว

โดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีดา้นรวม 13 ประตู  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นใหท้่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลาม ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และอาหารพื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผา

ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบนํ้าตาล และมีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก    



 

 

 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เกีย๊วซีอาน 

จากนั้นนาํท่านชม  โชว์ราชวงศ์ถัง  อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมยัราชวงศถ์งั ท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พกัท่ี  SOFT HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว**** 

วันท่ีส่ี ซีอาน-น่ังรถไฟความเร็วสูง-ลัว่หยาง-ถํา้หินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ศาลเจ้ากวนอู-เจิง้โจว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (บัตรโดยสารช้ันปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง อดีต

ราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นท่ีสองรองจากซีอาน (ท้ังนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขบวนรถไฟ) หมายเหตุ :  เพ่ือความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่าน

จําเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากท่ีมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป จากนั้นนาํ

ท่านชม ถํา้หินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี) หมู่ถ ํ้าพนัพระท่ีตั้งอยู่ริมฝ่ังนํ้ าอ๋ีเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีสําคญัและ

น่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยั

ราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถํ้าหรืออุโมงค์เขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์

เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สร้างโดยการอุปถมัภ์ของชนชั้นสูงในสมยั

นั้นๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นจาํนวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหินหลง

เหมินแห่งน้ี การสร้างถํ้ าพระพุทธแห่งน้ีท่ีได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันองค์การยูเนสโก้

ประกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค .ศ. 2000  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  นาํท่านชม ศาลเจ้ากวนอู  ตั้งอยู่ทางใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัวา่เป็นท่ีฝ่ังศีรษะของกวนอู 

แม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเทพเจา้องค์หน่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก 

กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าป่ีเกียจแคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้าํศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจ

โฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้าํศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกตน้สนมากมายจน

เป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่กวนหลิน ใหท้่านชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอู และเหตุการณ์สาํคญัๆในสมยันั้น  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองเจิง้โจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  

ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน  

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

    สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 

   เท่ียวบินขากลบัวันท่ี 10 กุมภาพนัธ์  2563 เวลาออกจากเจิง้โจว  23.30 น.ถึงกรุงเทพฯ  02.40 +1  น.  

วันท่ีห้า  เจิง้โจว-กรุงเทพฯ 

00.10 น.         เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เท่ียวบิน WE681  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

03.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 9 ท่านขึน้ไป ***) 

 

ทัวร์คุณธรรม ซีอาน...ดอกชบา 

สุสานกองทัพทหารดินเผา เติงฟง ถํา้หลงเหมิน 5 วนั 3 คืน (WE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

วันท่ี 7-11 กุมภาพนัธ์ 2563 22,999 บาท 22,999 บาท 3,500 บาท 16,999 บาท 

วันท่ี 26-30 มีนาคม 2563 21,999 บาท 21,999 บาท 3,500 บาท 16,999 บาท 



 

 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ี

น่ังล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีนํ้ ามนัเพิ่มตามความ

เป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นีเ้ช็คภาษีน้ํามัน วันท่ี 16 ธ.ค.62 เป็นเงิน 1,200 บาท 
3. ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,650 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วันทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,125 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   

4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทกุม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น้ําหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนักตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกนัวินาศ

ภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนัท่ีมี

อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตาม
กรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้ งน้ีย่อมอยู่ในขอ้จาํกัดท่ีมีการตกลงไวก้ับบริษทั
ประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิม่เติมได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นท่ี 330 บาท ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดยา, 
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด
, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึด
พาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางท่ีเป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!  

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 

2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 

3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทิปเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี  ณ ท่ี จ่าย 3 % ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิออก

ใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาต ิ

 

 

 

 



 

 

 

เง่ือนไขการทําการจอง และชําระเงิน 

1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารท่ีให้กรอกท้าย

โปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณีย่ืนด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,125 บาท  (อัตรา

ดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   

 

การยกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 

    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค้าใช้จ่ายท้ังหมด 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธ์ิ 

ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ 

Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้เดินทางอาจมี

การปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอย่างราบร่ืน และเหมาะสม 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก

อุบติัเหตุต่างๆ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งจากไทย และ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการ

บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



 

 

 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

ม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  

บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี

ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอ

เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง อาทิเช่น ค่าบริการในการย่ืนขอวีซ่า(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ามัดจําตั๋วเคร่ืองบิน หรือ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน

และภาษีสนามบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างค่าทัวร์ในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน 

 

เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน (ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง)  

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบขนาด 33 มม. X 48 มม.  พื้นหลงัสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 

ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนักเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแว่นสีดาํ, ห้ามสวมใส่

เคร่ืองประดบัทกุชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  

รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 

รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  

รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  

 

**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  

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

  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 

  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

  เดินทางพร้อมญาติ   

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ท้ังนีก้รณีเด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 

2. สาํเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพ่อแม ่ 

4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

 



 

 

 

6.  ผู้เดินทางท่ีช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  

2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วีซ่าท่ีศูนยย์ืน่วีซ่าจีนในวนัยืน่วีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้

1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานในประเทศ

ไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

3. สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 

• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย) 

ประเทศท่ีไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้   

ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 

ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด ์

นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้ง

ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วีซ่า 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อย่าง นอ้ย 10 วนัทาํ

การ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต 

และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน

การอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ช้บตัร APEC 

กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 

       ** ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทางบริษัทฯ 

จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก ** 

        

 

 



 

 

 

 ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!  เพ่ือประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดท้ังหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส

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

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

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

รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน.........................................มือถือ.................................. 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

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

............................................... รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน........................................ 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 

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

ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)......................................................................... 

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

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

กรณีปัจจุบันท่าน เกษียณแล้ว ต้องกรอกท่ีอยู่สถานท่ีทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

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

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

(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถกูต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   

เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ ุ

เม่ือวันท่ี....................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน.......................ปี................. 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์  

สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับท่านที่สมรสแล้วให้ระบุช่ือสามี หรือ ภรรยา เท่านั้น!! (ภาษาองักฤษ
ตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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

3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 

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



 

 

 

หมายเหตุ ** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  
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