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วันที ่ ก ำหนดกำร เช้ำ เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
สนำมบินดอนเมือง-ซีอำน  
(XW890: 21.25-02.10+1) 

X X X TITAN CENTRAL PARK  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

2 
ซีอำน-รถไฟควำมเร็วสูง-ลั่วหยำง-เมืองเติงฟง 
วดัเส้ำหลิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่ำเจดย์ี-ชมกำร
แสดงกังฟู-ลั่วหยำง 

   
WAN LEE ZS HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 ลั่วหยำง-ศำลเจ้ำกวนอู-ถ ำ้หินหลงเหมิน (รวมรถ
แบตเตอร่ี)-หลิงเป่ำ 

   
ZIJIN GONG HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
หลิงเป่ำ-ซีอำน-กองทัพทหำรดินเผำจิน๋ซี(รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ผ่ำนชมสุสำนจิน๋ซีฮ่องเต้-ก ำแพงเมือง 
โบรำณ 

   
TITAN CENTRAL PARK  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 

จัตุรัสเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่-เจดย์ีห่ำนป่ำเล็ก 
พิพธิภัณฑ์ซีอำน-ศำลเจ้ำหลักเมอืง-ผ่ำนชมจตุัรัส
หอระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดิน
อิสลำม-โชว์รำชวงศ์ถัง-สนำมบินซีอำน 

    

6 ซีอำน-สนำมบินดอนเมือง (XW889 : 03.00-05.45) X X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน (เด็กช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนสิงหำคม – ตุลำคม  2561  
วันแรก  สนำมบินดอนเมือง-ซีอำน 

17.30 น.  คณะพร้อมกนัที่ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 สำยกำรบิน NOK SCOOT 
เจา้หนา้ที่บริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท้่านก่อนขึ้นเคร่ือง 

21.25 น. เหิรฟ้าสู่  เมืองซีอำน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW890  (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
02.10+1 น. เดินทางถึง  เมืองซีอำน  เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปักก่ิง 

หลงัจากผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  น าท่านเดินทางสู่ที่พกั 
 พักที่  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วันที่สอง ซีอำน-รถไฟควำมเร็วสูง-ลั่วหยำง-เมืองเติงฟง-วัดเส้ำหลิน (รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่ำเจดีย์-ชมกำรแสดง  
กังฟู-ลั่วหยำง 

เช้ำ               รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ เพือ่โดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง ขบวนที่ G672 : 09.10-10.52 น. (บัตร

โดยสำรช้ันปกติ)  มุ่งหนา้สู่ เมืองลั่วหยำง อดีตราชธานีที่ยิง่ใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศย์นืยาว
นบัเป็นที่สองรองจากซีอาน (ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ  :  เพื่อควำม
รวดเร็วในกำรขึน้ - ลงรถไฟ กระเป๋ำเดินทำง และสัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง 
จึงควรเลือกใช้กระเป๋ำเดินทำงแบบคนัชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป จากนั้นน าท่านเดินทาง
สู่ภตัตาคาร 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นช่ือ

ในดา้นศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) น าท่านเดินทางสู่ วัดเส้ำหลิน (รวมรถแบตเตอร่ี) ซ่ึง
ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการ
ฝึกญาณสมาธิเพือ่ใหเ้ขา้ถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการ
ป้องกนัตวัที่รู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”   น าท่านชมส่ิงส าคญัในวดัเสา้หลิน  อนัไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ 
สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม  1,000 องค ์น า
ท่านชม ป่ำเจดีย์ ที่มีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานที่บรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเส้าหลิน  
จากนั้นน าท่านชม  กำรแสดงกังฟู  ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นักท่องเที่ยว
ไดช้มที่โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกลเ้คียงวดั  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ลั่วหยำง (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1 ช่ัวโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่  WAN LEE ZS HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่สำม  ลั่วหยำง-ศำลเจ้ำกวนอู-ถ ำ้หินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี)-หลิงเป่ำ 

เช้ำ               รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านชม ศำลเจ้ำกวนอู  ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัว่าเป็นที่ฝ่ัง

ศีรษะของกวนอู แม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ ในสมัยสามก๊ก และเป็นผูท้ี่ได้รับการยกยอ่งให้เป็นเทพเจา้องค์
หน่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหัว เพื่อยใุห้โจโฉและเล่าป่ีเกียจ
แคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้ าศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้ าศีรษะ
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ของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือว่ากวนหลิน 
ใหท้่านชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอูและเหตุการณ์ส าคญั ๆ ในสมยันั้น  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร 
บ่ำย  น าท่านชม ถ ้ำหินหลงเหมิน  (รวมรถแบตเตอร่ี) หมู่ถ ้ าพนัพระที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังน ้ าอ๋ีเจียง เป็นพุทธ

สถานเก่าแก่ที่ส าคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจที่สุดแห่งหน่ึงของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ย
เหนือและสร้างเพิม่เติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์งั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ ้ าหรืออุโมงค์
เขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ ้ า สร้างโดยการอุปถมัภข์องชนชั้นสูงในสมยันั้นๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็น
ฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองคเ์ป็นจ านวนมาก เพือ่บูรณะถ ้าหินหลงเหมินแห่ง
น้ี การสร้างถ ้าพระพทุธแห่งน้ีที่ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบนัองคก์ารยเูนสโก้
ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี  ค .ศ.2000  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองหลิงเป่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ช่ัวโมง) 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร   
 พักที่  ZIJIN GONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วันที่ส่ี  หลิงเป่ำ-ซีอำน-กองทพัทหำรดินเผำจ๋ินซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-ผ่ำนชมสุสำนจ๋ินซีฮ่องเต้-ก ำแพงเมอืง 
     โบรำณ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
   น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีอำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กองทัพทหำรดินเผำของกษัตริย์จ๋ินซี (รวมรถแบตตำร่ี) สถานที่ส าคญั
ที่สุดของเมืองซีอาน ที่ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรม
ของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่ำนชม บริเวณที่คาดว่าเป็น สุสำนของจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐม
จกัรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหน่ึงเดียวไดส้ าเร็จ ปัจจุบนัมีการ
คน้พบที่ตั้งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน  

เที่ยง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....สุกี้ 
บ่ำย น าท่านชม ก ำแพงเมืองโบรำณ ที่สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378)   และไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี   
ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เป็ดปักกิ่ง     

 พักที่ TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 

วันที่ห้ำ จัตุรัสเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่-เจดีย์ห่ำนป่ำเลก็-พิพิธภณัฑ์ซีอำน-ศำลเจ้ำหลักเมอืง- ผ่ำนชมจัตุรัสหอ
ระฆัง และหอกลอง-อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดนิอสิลำม-โชว์รำชวงศ์ถัง-สนำมบินซีอำน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเขา้วดัเจดียห่์านป่าใหญ่  
ท่านจะได้ถ่ายรูปคู่กับรูปป้ันพระถังซัมจั๋ง และยงัมีเจดียห่์านป่าใหญ่เป็นฉากด้านหลังอีกด้วย  
จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ห่ำนป่ำเล็ก  อยูห่่างจากตวัเมืองซีอานไปทางตอนใตร้าว 2 กิโลเมตร โดด
เด่นดว้ย   เจดียสู์ง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดียห์ักพงัจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ และยงัคง
ร่องรอยนั้นไวอ้ยู ่ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์ซีอำน เป็นพิพิธภณัฑใ์หม่ที่รวบรวมโบราณวตัถุที่ขุด
คน้พบจาก สุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนบัแสนช้ิน  
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เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ ศำลเจ้ำหลักเมือง ภาษาจีนเรียกวา่ “เฉิงหวงัเม่ียว”  สร้างขึ้นในสมยัราชวงศห์มิง ปี 

ค.ศ 1387 เป็นศาลเจา้หลกัเมืองที่ใหญ่สุด 1 ใน 3 ของจีนในสมยันั้น  จากนั้นน าท่าน ผ่ำนชมจัตุรัส
หอระฆัง และ หอกลอง ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองซีอาน จากนั้นใหท้่าน อิสระช้อปป้ิงถนนคนเดิน
อิสลำม ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้และอาหารพื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาที่เป็นสัญญลกัษณ์ของ
เมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบน ้ าตาล และมีสินคา้มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 
หลงัอาหารน าท่านชม  โชว์รำชวงศ์ถัง  อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์
ถงั  ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  ไดเ้วลาอนัสมควร 
น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินซีอำน 

วันที่หก ซีอำน-สนำมบินดอนเมือง 

03.00 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW889 (ไม่รวมค่าอาหารบนเคร่ืองบิน) 
05.45 น. ถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.....     

 
************ ขอบคุณทุกท่ำนที่ใช้บริกำร ************ 

         ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คอืงำนของเรำ            
 ( *** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ต้ังแต่ 10 ท่ำนขึน้ไป *** ) 
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ทวัร์คุณธรรม ซีอำน...หมูมะนำว 
ลัว่หยำง ถ ำ้หลงเหมนิ  6 วนั 4 คนื (XW) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัขึ้น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน ้ำมัน ณ วันที่ 4 ก.ค. 61  
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,500 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. น ้ำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมต๋ัว 

วนัที ่23-28 สิงหำคม 2561 25,999 บำท 25,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท 

วนัที ่13-18 / 20-25 กนัยำยน 2561 
วนัที ่27 กนัยำยน-2 ตุลำคม 2561 

26,999 บำท 26,999 บำท 4,500 บำท 17,999 บำท 

วนัที ่18-23 ตุลำคม 2561 
**วนัปิยมหำรำช** 

30,999 บำท 30,999 บำท 4,500 บำท 19,999 บำท 
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ภายใตอ้  านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และอ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเก็บค่ำทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิม่ VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 
1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง

ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร

ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คนืค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรง 
งานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน 

หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงที่ช่ือเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารท างานแลว้ไม่ต ่ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศที่ไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษัทฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 

ทวัร์จีนทุกเดอืน สอบถำมผ่ำนไลน์ >>  คลิ๊ก 

ทวัร์จีน มกรำคม  ทวัร์จีน กุมภำพันธ์  

ทวัร์จีน มนีำคม  ทวัร์จีน เมษำยน  

ทวัร์จีน พฤษภำคม  ทวัร์จีน มถุินำยน  

ทวัร์จีน กรกฎำคม  ทวัร์จีน สิงหำคม  

ทวัร์จีน กนัยำยน  ทวัร์จีน ตุลำคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกำยน  ทวัร์จีน ธันวำคม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://line.me/ti/p/%40zzh0739t
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8
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ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรยื่นขอวซ่ีำประเทศจนี 

**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกช่ือสถำนทีท่ ำงำน/ ที่อยู่ ที่เคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเตมิ  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตวัท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ทีน่ี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


