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    กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 13-17 เม.ย. 62 32,888.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ!นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**กรณีจํานวนผูเ้ดนิทางตํ!ากวา่ 15 ทา่น เก็บทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวมทา่นละ 300 หยวน/ทรปิ 
หัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานี0สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั0น! 
[โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี!ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล] 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 
 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ – เจิBงโจว (ท่าอากาศยานนานาชาตเิจิBงโจว
ซนิเจิBง) (WE680:15.50-21.00)   ✈ Ruijing Zhongzhou Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

บนิตรงเจ ิ0งโจว หยนุไถซาน เทศกาลดอกโบต ั:น 
5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไทยสมายล ์(WE) 

 ราคาเพยีง 32,888.- 
                  รายการทัวร+์ตั]วเครื!องบนิ 
 

• เที!ยวเต็มอิ!ม ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
• ชมความงามของดอกโบตั]น 1 ปีมเีพยีง 1 ครั Bง 
• ชมถํBาแกะสลกัหลงเหมนิ 1 ใน 4 ผาแกะสลักที!ย ิ!งใหญท่ี!สดุของจนี 
• อทุยานหยนุไถซาน ขึBนชื!อสวยงามที!สดุของมณฑลเหอหนาน หรอืเรยีกวา่จิ!วไจโ้กวนอ้ย 
• พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว 
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2 เจิBงโจว-เจยีวจั!ว-อทุยานหยนุไถซาน-จี!หยวน �  �  �  Vanlee Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

3 จี!หยวน-ลั!วหยาง-เทศกาลดอกโบตั]น-ผาแกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน)-
หลงิเป่า �  �  �  Grand Palace Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 หลงิเป่า – ซอีาน – พพิธิภัณฑก์องทหารดนิเผาจิ]นซ ี(รวมรถอุทยาน)-ถนน
มสุลมิ-โชวร์าชวงศถ์ัง �  �  �  Xian Haisheng Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ผ่านชมกําแพงโบราณซอีาน-เจดยีห์่านป่าใหญ่-ซอีาน-เจิBงโจว (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง)-เจิBงโจว(ท่าอากาศยานนานาชาตเิจิBงโจวซนิเจิBง)-กรุงเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (WE681:22.00-01.10) 

�  �  ✈  

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – เจ ิ0งโจว (ทา่อากาศยานนานาชาตเิจ ิ0งโจวซนิเจ ิ0ง) (WE680:15.50-
21.00) 

13.30 น. คณะพรอ้มกันที! ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั0น 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI 
SMILE โดยมเีจา้หนา้ที!คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

15.50 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจ ิ0งโจว โดยสายการบนิไทยสมายล ์WE680 
21.00 น. เดนิทางถงึ นครเจิ0งโจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตั Bงอยู่บนฝั!งแม่นํBาเหลอืงตอนปลายของที!ราบจนีเหนือ เป็น

เมอืงเกา่แกต่ั Bงแตส่มัยราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มพีืBนที!สเีขยีวและสวนสาธารณะตา่งๆเป็นจํานวนมาก 
ปัจจุบันเจิBงโจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแห่งใหม่ของจนี หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านสูท่ี!พักเพื!อ
พักผอ่น 

 
 พักที� Ruijing Zhongzhou Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 2 เจ ิ0งโจว-เจยีวจ ั�ว-อุทยานหยุนไถซาน-จี�หยวน 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พัก  
 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวจ ั�ว (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั!วโมง) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อทุยานที!สวยงามที!สดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มี

พืBนที!ประมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิี!ไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมนํBาตกที!มี
ฟองนํBาใสสะอาด กระจายดจุดงัสาํล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศน์เป็นภูเขาสงูตระหง่านเกนิเอืBอมถงึเมฆ
และหมอกลอยหนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลี!ยนสจีะเหมอืนอทุยานที!เต็มไปดว้ยสสีนัของ
ใบไมห้ลากสสีวยงามเต็มพืBนที!ทั!วอุทยานสวรรคห์ยุนไถซาน จนทําใหท้ี!นี!ไดรั้บการขนานนามว่า"จิ!วไจโ้กวนอ้ย"อกี
ดว้ย จากนัBนนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจี�หยวน (ใชเ้วลาประมาณ 1.5 ชั!วโมง) 

 

 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร   

        พักที! Vanlee Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 3 จี�หยวน-ล ั�วหยาง-เทศกาลดอกโบต ั:น-ผาแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน)-หลงิเป่า 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พัก    
 นําท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงล ั�วหยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั!วโมง) จากนัBนนําท่านเขา้ชม เทศกาลดอก

โบต ั:น แหง่เมอืงล ั�วหยาง ซึ!งจัดขึBนปีละ 1 ครัBง ในชว่งกลางเดอืนเมษายนของทกุปี ดอกโบตั]นจะบานแคค่รั Bงละ 7-
10 วนัเทา่นัBนดอกโบตั]น เป็นดอกไมป้ระจําชาตขิองจนี ตั Bงแตส่มัยโบราณจนถงึปัจจุบัน ชาวจนีนยิมชมชอบดอกโบตั]น
เป็นอยา่งมาก เพราะเป็นหนึ!งในดอกไมอ้กีชนดิหนึ!งที!เป็นสญัลักษณ์ของประเทศจนี เป็นดอกไมท้ี!มคีวามหมายดเีป็น
มงคล แตกตา่งจากดอกไมช้นดิอื!น ๆ คอืที!กา้นจะมใีบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตกออกเป็นใบเล็กอกี 3 ใ บ 
รวมทั Bงหมด 9 ใบ จงึเป็นที!มาของคําเปรยีบเปรยวา่ "ดอกโบตั]น เป็นดอกไมม้ังกร 9 หัว" กล่าวคอืเป็นดอกไมท้ี!เป็น
ตัวแทนของความมั!งมศีรีสขุ มลีาภยศยิ!งใหญ่ จติรกรจนีมักจะวาดภาพดอกโบตั]นสสีันสดใส และคนจนีก็นิยมนําไป
ประดบับา้นโดยเฉพาะที!หอ้งรับแขก เพราะเชื!อกันวา่จะนําพามาซึ!งความมั!งคั!ง โชคลาภและความรํ!ารวย ดอกโบตั]นที!
ข ึBนชื!อที!สดุ อยู่ที!เมอืงลั!วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองหลวงเก่าของจนี อสิระใหท้่านชมความงามและถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั 
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บา่ย นําทา่นชม ผาหนิแกะสลกัหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืคู) หรอื ถํ 0าประตูมงักร หมู่ถํBาพันพระที!ตั Bงอยู่รมิฝั!งนํBาอี]เจยีง 
เป็นพุทธสถานเก่าแกท่ี!สําคัญและน่าตื!นตาตื!นใจที!สดุแห่งหนึ!งของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ และ
สรา้งเพิ!มเตมิเรื!อยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถํBาหรอือโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูป
พระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํBา สรา้งโดยการ
อปุถัมภข์องชนชั BนสงูในสมัยนัBนๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวน
มากเพื!อบูรณะถํBาหนิหลงเหมนิแห่งนีB การสรา้งถํBาพระพุทธแห่งนีBที!ไดรั้บอทิธิพลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง 
ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 จากนัBนนําท่านเดนิทางต่อสู ่
เมอืงหลงิเป่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั!วโมง) 

 

 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร   

 
  พักที! Grand Palace Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที� 4 หลงิเป่า – ซอีาน – พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจิ:นซ ี(รวมรถอุทยาน)-ถนนมุสลมิ-โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พัก  
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั!วโมง) เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตั Bงอยู่ในหุบเขาที!มี

แม่นํBาเวย่ไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมัยตา่งๆ รวมทั BงสิBน 13 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่ง
จนีกบัประเทศตา่งๆ ทั!วโลก เป็นจดุเริ!มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเลื!องชื!อ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   
บา่ย นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จ ิ:นซฮีอ่งเต ้สถานที!สําคัญที!สดุของเมอืงซอีาน ที!ไดรั้บการประกาศรับรอง

จากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถอุทยาน) นําท่านชม หุน่ปั0น
นกัรบกองทหารอารกัขาสุสาน ซึ!งถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิ]นซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนีBชาวนาจนีได ้
ขดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกัน
ทกุตัว มบีันทกึวา่สสุานแห่งนีBใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ บนจอ
ยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณที!คาดว่าเป็น สสุานของจักรพรรดจิิ]นซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีที!ไดท้รง
รวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนึ!งเดยีวไดส้าํเร็จ ปัจจบุนัมกีารคน้พบที!ตั Bงของสสุานแลว้แตยั่งไม่มกีารเปิดสสุาน คงอยู่ใน
ระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสื!อม สภาพของวัตถุโบราณที!อาจเสยีหายเมื!อถูกอากาศภายนอก จากนัBนนํา
ทา่นชอ็ปปิBง ถนนมุสลมิ เนื!องดว้ยในอดตี ซอีาน หรอื นครฉางอนั นัBนเป็นจุดเริ!มตน้ของกองคาราวานที!จะเดนิทาง
ไปยังเสน้ทางสายไหม ในตวัเมอืงจงึมาชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาต ิโดยเฉพาะชาวเอเชยีกลางและอาหรับ
ก็มอียูจํ่านวนมากมายเชน่กัน ซึ!งตา่งก็ไดฝ้ากผลงานไวใ้นเมนูอาหารอกีทั Bงยังทําการเผยแพร่ศาสนาอสิลามเขา้มาใน
จนีดว้ย ทําใหปั้จจุบัน นครซอีานจะมกีลุ่มชาวมุสลมิอยู่มาก ซึ!งชาวมุสลมินัBนก็ไดม้าตั Bงชมุชนอยู่ที!ถนนมุสลมิที!นี!เอง 
ถนนมุสลมินัBนเนื!องจากหลักการศาสนาที!ไม่ทานหมู ดังนัBนอาหารที!นี!สว่นมากจะเป็นเมนูเนื!อ ทั Bงวัวและแพะเป็นสว่น
ใหญ ่แตส่าํหรับทา่นที!ไมท่านเนืBอววั ก็สามารถเลอืกซืBออาหารประเภทอื!นไดท้ี!นี!เชน่กนั 
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คํ�า  รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เกีyยวซอีาน) 

 นําชม โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศถ์ังที!สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิ
ทางวทิยาการและศลิปะที!รุ่งเรอืงอย่างสงูสดุ 

 

 
 

 พักที! Xian Haisheng Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที� 5 ผา่นชมกําแพงโบราณซอีาน-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ซอีาน-เจ ิ0งโจว (โดยรถไฟความเร็วสงู)-เจ ิ0งโจว(ทา่อากาศ

ยานนานาชาตเิจ ิ0งโจวซนิเจ ิ0ง)-กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (WE681:22.00-01.10) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  

 นําทา่น ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน ที!สรา้งขึBนในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และ
ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 
กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทั Bงสี!ดา้นรวม 13 ประตู จากนัBนนําท่านชม 
เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) แหง่วดัฉอืเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี!จืBอ) ฮอ่งเต ้
องคท์ี!สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัBง หรือรูจั้กในนามพระถังซัมจั]ง พระเถระที!มชี ื!อเสยีงที!สดุใน
สมัยถัง ซึ!งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสั!งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ใน
แผ่นดนิจนีใหม้าอยู่ที!วัดฉือเอนิแห่งนีB พระถังซัมจั]งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิ
เพื!อใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที!ทา่นไดนํ้ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจํานวนกวา่พันเลม่ 

 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู เพื!อเดนิทางสู ่เมอืงเจ ิ0งโจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตั Bงอยู่บนฝั!ง
แมนํ่Bาเหลอืงตอนปลายของที!ราบจนีเหนอื เป็นเมอืงเกา่แกต่ั Bงแตส่มัยราชวงศซ์ง่ 

 

 
คํ�า  รับประทานอาหารคํ!า ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิจ ิ0งโจวซนิเจ ิ0ง 
22.00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เที!ยวบนิ WE681 
01.10 น. เดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   
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โปรแกรม : บนิตรงเจ ิ0งโจว หยนุไถซาน เทศกาลดอกโบต ั:น 5 วนั 4 คนื (GO1CGO-WE007) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
 (เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี!ยวเพิ!ม 
ทา่นละ 

ไมร่วมตั]ว 
ทา่นละ 

วนัที! 13-17 เม.ย. 62 32,888.- 32,888.- 32,888.- 4,500.- 21,388.- 
 
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั Bงจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึBนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ|ในการเปลี!ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งการออกตั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั Bง เพื!อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั Bงไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั BงสิBน 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นที!เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั Bงหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ| เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Bงหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที!เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที!ตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําที!พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที!ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ั Bงหมดเนื!องจากคา่ตั]วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที!ยวบนินัBนๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึBนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนี0รวม 

1.  คา่ตั]วเครื!องบนิไป-กลับ ชั Bนประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที!พักตามรายการที!ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ!งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ ตามรายการที!ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื!องดื!มตามรายการที!ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที!ยวตามรายการที!ระบ ุ
6 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื!อนไขของกรมธรรม ์ 
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 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซืBอประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ!มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที!บรษัิทได ้** 
 - เบีBยประกนัเริ!มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีBยประกนัเริ!มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํBามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี0ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที!นํBาหนักเกนิกวา่ที!สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื!องดื!ม, คา่อาหารที!สั!งเพิ!มเอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 
5. คา่อาหารที!ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที!กลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ!นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที!มจํีานวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ!นและคนขบัรถ รวม 300 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
        8.      คา่ธรรมเนยีมยื!นวซีา่จนี แบบเดี!ยว 4 วัน ทําการ สําหรับพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,650 บาท 
 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิ|ที!จะเปลี!ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีB เมื!อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที!เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอื!นๆที!อยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ!มเตมิที!เกดิขึBนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกู
ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเที!ยวจะสิBนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ|และจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที!ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื!องมาจากมสีิ!งผดิ
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื!นๆ 

5. รายการนีBเป็นเพยีงขอ้เสนอที!ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั Bงหนึ!ง หลังจากไดสํ้ารองที!นั!งบนเครื!อง 
และโรงแรมที!พักในตา่งประเทศเป็นที!เรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีBอาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีBคดิตามราคาตั]วเครื!องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั]วเครื!องบนิปรับสงูขึBน บรษัิทฯ สงวนสทิธิ|ที!จะปรับ
ราคาตั]วเครื!องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี!ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที!ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที!จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื!นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัBนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิ|ในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั BงสิBนแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัBน 

9. หากไมส่ามารถไปเที!ยวในสถานที!ที!ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื!องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั BงสิBน แตท่ั BงนีBทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที!ยวสถานที!
อื!นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ|การจัดหานีBโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ| ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั BงสิBน และทางบรษัิทจะ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที!เกดิขึBนจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกตั]วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั Bง มเิชน่นัBน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั BงสิBน 
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เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื!นวซีา่เดี!ยวคา่บรกิารดังนีB ** 
- ยื!นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื!นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1.  หนังสอืเดนิทางที!มอีายกุารใชง้านไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิBว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืBนหลังขาวเทา่นัBน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติyกเกอร ์หรอืรปูพริBนจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสืBอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืBอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิBมเห็นฟัน มองเห็นทั Bงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Bง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื!องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั!น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี!ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื!องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัBนกอ่น

การสง่เอกสารยื!นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที!ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื!อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ!ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี! http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที!เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี!ยวกบัสถานที!ศกึษา สถานที!ทํางาน ตําแหน่งงาน ที!อยูปั่จจบุนั ที!อยูท่ี!ทํางาน ญาตทิี!ตดิตอ่ได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที!ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที!มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื!นวซีา่ ดังนัBนกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื!นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ!มเตมิหรอื
เปลี!ยนระเบยีบการยื!นเอกสาร เป็นเอกสทิธิ|ของสถานทตู และบางครั Bงบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี!ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่น
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื!องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี!ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัBน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื!องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที!สถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ!ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื!นๆ จา่ยเพิ!ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
- เอกสารที!ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที!มอีายกุารใชง้านไมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิBว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืBนหลังขาวเทา่นัBน**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติyกเกอร ์หรอืรปูพริBนจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสืBอสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสืBอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิBมเห็นฟัน มองเห็นทั Bงใบหนา้รวมถงึใบหทูั Bง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื!องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั!น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นที!แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี0 
1. ชื!อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที!ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที!ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
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3. นํารปูถา่ยที!มวีวิดา้นหลัง ที!ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื!อยื!นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที!เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที!พริBนซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื!นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ!มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื!องจากสภาวะนํBามนัโลกที!มกีารปรับราคาสงูขึBน ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํBามนัขึBนในอนาคต 
ซึ!งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ|เกบ็คา่ภาษีนํBามนัเพิ!มตามความเป็นจรงิ   
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี0** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั0งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื!อคูส่มรส ................................................................................. 

ที!อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที!อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
ที!อยูส่ถานที!ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื!อวันที!............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที!............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมื!อวันที!............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที!............ เดอืน.......................ปี..................   
รายชื!อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
หมายเหต*ุ*  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั0งนี0เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี0  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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