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+++ เที่ยวไฮไลท์ 2 มณฑลเหอหนาน-ส่านซี +++
+++พักโรงแรม 4 ดาว และ 5 ดาว +++
+++ ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง +++
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ซีอาน อดีตราชธานี 12 ราชวงศ์ จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหม
สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมกษัตริย์ผูร้ วมแผ่นดินจีน
เจดี ย์ห่านป่าใหญ่ จัตรุ ัสหอระฆัง ตลาดอิสลาม
ถํ้าหินหลงเหมิน พุ ทธสถานเก่าแก่อายุกว่าพันปี มรดกโลกจากยูเนสโก้
วัดม้าขาว วัดพุ ทธแห่งแรกของจีน
เส้าหลิน ชมวัดเส้าหลิน, ป่าเจดีย์ 200 องค์
ชมการแสดงกังฟู เส้าหลิน และ โชว์ราชวงศ์ถัง
รถไฟความเร็วสูง ซี อาน – เจิ้งโจว
ลิ้มรสเมนู เกี๊ยวนํ้าจักรพรรดิ เป็ ดย่ าง และสุก้ ี
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วันเดิ นทาง
กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ – เจิ้ งโจว
15.00 น. พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการ
บิน การบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
18.00 น. ออกเดินทางไป นครเจิ้ งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเทีย่ วบินที่ WE680
(บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม)
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินซินเจิง้ นครเจิ้ งโจว เมืองหลวงของ
มณฑลเหอนาน ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้ํ าเหลืองตอนปลายของที่
ราบจีน เหนื อ เป็ นเมือ งเก่ า แก่ ต ัง้ แต่ ส มัย ราชวงศ์ ซ่ ง มี
ป ระช าก รป ระม าณ 1 ล้ า น ค น มี พ้ื น ที่ สี เ ขี ย ว แล ะ
สวนสาธารณะต่ า งๆเป็ นจํ า นวนมาก ปั จจุ บ ั น เจิ้ง โจว
นับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนหลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมือง....
นําท่านเข้าทีพ่ กั ZHONGZHOU INTERNATIONAL HOTEL ZHENGZHOU ระดับ 4 ดาว
หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เจิ้ งโจว – เติ งเฟิ ง – วัดเส้าหลิ น – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลัวหยาง
่
– วัดม้าขาว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นําท่านเดินทางสู่
เติ งเฟิ ง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซีย่
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง).....
่
นําท่านเทีย่ วชม วัดเส้า
หลิ น (รวมค่ารถเล็ก) ซึง่ ก่อตัง้ โดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า
“พระโพธิธรรม” ซึง่ เป็ นผูน้ ําพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามา
เผยแพร่พระศาสนาเมือ่ ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึก
ญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้
กลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้ องกันตัวทีร่ จู้ กั กันดีในนาม กังฟู
นําชมสิง่ สําคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถาน
ทีป่ ระดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต
ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่ าเจดีย์ หรือ
ถ่าหลิ น ทีม่ หี มูเ่ จดียก์ ว่า 200 องค์ ซึง่ เป็ นสถานทีบ่ รรจุ
อัฐขิ องอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนัน้ ชม การ
แสดงกังฟู ทีม่ กี ารสืบทอดเป็ นบทเรียนและมีการจัด
แสดงให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชม ทีโ่ รงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณ
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ใกล้เคียงวัดเส้าหลิน .....นําท่านเดินทางสู่ ลัวหยาง
่
(ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่ 30 นาที) อดีตราช
ธานีทย่ี งิ่ ใหญ่สบื ต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็ นทีส่ องรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรด
ปรานเมืองลัวหยางมาก
่
ตัง้ ให้เป็ นราชธานีในสมัยทีพ่ ระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิง พระราชทาน
นามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
นํ าท่ านไปยัง วัด ม้ าขาว หรือ ไป๋หม่าซื่ อ วัด พุ ทธแห่ งแรกของประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยพระ
จักรพรรดิมงิ่ ตี้ แห่งราชวงศ์ฮนั ่ ซึง่ ครองราชย์ราว พ.ศ.601-618 หรือประมาณ 2,000 ปี หลังจากพระ
จักรพรรดิหมิงตี้ได้ส่งคณะทูต ไปสืบพระพุทธศาสนาที่อนิ เดียในปี พ.ศ.608 และกลับมาใน 3 ปี พร้อม
พระภิกษุ 2 รูปคือพระกาศยปะมาตังคะ กับ พระธรรมรักษะ และคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งด้วย
โดยบรรทุกมาบนหลังม้าขาวตัวหนึ่ง จักรพรรดิหมิงตี้ทรง
ให้สร้างวัดเพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แก่ ม้าขาวที่บรรทุกพระคัมภีร์
กลับ มา พร้อ มกัน นี้ พ ระภิก ษุ ท งั ้ สองได้ช่ว ยกัน แปลพระ
คัมภีรเ์ ป็ นภาษาจีนหลายคัมภีร์ ทําให้วดั แห่งนี้กลายเป็ น
ต้นกํ าเนิด และศู นย์ก ลางพุ ทธศาสนามหายานในเมืองจีน
อีกทัง้ ในภายหลังยังเป็ นที่พํานักของพระพระถังซําจั ๋ง ซึ่ง
เริม่ ต้นออกเดินทางจากวัดเพื่อจาริกแสวงบุญไปยังอินเดีย
ในปี พ.ศ.1172 ในสมัยพระเจ้าถังไท้จง แล้วเดินทางกลับประเทศจีน ใน พ.ศ.1188 และมาเป็ นเจ้า
อาวาสวัดม้าขาว ปั จจุบนั อัฐธิ าตุของท่านก็บรรจุอยูใ่ นพระเจดียอ์ งค์หนึ่งทีว่ ดั ม้าขาวแห่งนี้
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเข้าทีพ่ กั EASE HOUSE HOTEL LUOYANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ลัวหยาง
่
– ถํา้ หิ นหลงเหมิ น (รวมรถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – หลิ งเป่ า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (4) นําท่านชม
ถํา้ หิ นหลงเหมิ น (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมงั กร
(รวมค่ารถเล็ก) หมูถ่ ้าํ พันพระทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ นํ้าอีเ๋ จียง เป็ น
พุทธสถานเก่าแก่ทส่ี าํ คัญและน่ าตื่นตาตื่นใจทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและ
สร้างเพิม่ เติมเรือ่ ยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั โดยการเจาะ
หน้าผาหินให้เป็ นถํ้าหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็ น
รูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ เทวดา นางฟ้ า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า
สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชัน้ สูงในสมัยนัน้ ๆ บูเช็คเทียนสมัยเป็ นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์เป็ นจํานวนมาก เพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถํ้าพระพุทธแห่งนี้ท่ี
ได้รบั อิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบนั ยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ้าเฟิ่ งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูก่ ลางแจ้ง
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แวดล้อมด้วยพระโพธิสตั ว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเช็คเทียนเป็ นแบบใน
การแกะสลัก .....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านไปยัง ศาลเจ้ากวนอู ตัง้ อยูท่ างใต้ของเมืองลัวหยางประมาณ
่
7 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้า
ประกอบด้วย 3 ตําหนัก มีสงิ โตหินจํานวน 104 ตัวตัง้ เรียงรายโดยตําหนักใหญ่มรี ปู ปั น้ กวนอูขนาด
ใหญ่ เพือ่ ให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชือ้ สายจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือ
และศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อกี องค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุย
นอกจากนี้ยงั เชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นทีฝ่ ั งศีรษะของกวนอู (หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว และ
ซุนกวนได้นําศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่ โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนําเอาศีรษะของ
กวนอูไปฝั งไว้แทน เนื่องจากชื่นชมในตัวกวนอู) โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่ าสนไว้มากมายจน
เป็ นทีม่ าของชื่อ กวนหลิน.....ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมือง หลิ งเป่ า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
3 ชัวโมง)
่
พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6)
นําท่านเข้าทีพ่ กั RAMADA ENCORE HOTEL LINGBAO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
หลิ งเป่ า – ซีอาน – พิ พิธภัณฑ์กองทัพทหารดิ นเผาจิ๋ นซี(รวมรถเล็ก) – จัตรุ สั หอระฆัง –
ตลาดอิ สลาม – ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณ - โชว์ราชวงศ์ถงั
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ภัต ตาคาร (7) นํ า ท่ า นเดิน ทางไปยัง ตํ า บลหลิน ถง ซึ่ง เป็ นที่ ต ัง้ ของ
พิ พิธภัณ ฑ์กองทัพทหารดิ นเผาจิ๋ นซี (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง)
่
สถานที่สําคัญ ที่สุดของเมืองซี
อาน ทีไ่ ด้รบั การประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
นําเทีย่ วชม พิ พิธภัณฑ์กองทัพทหารดิ นเผาจิ๋ นซี (รวมรถเล็ก) หุ่นปั ้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน
ซึง่ ถูกฝั งไว้ใต้ดนิ พร้อมกับจักรพรรดิจนิ ๋ ซีฮ่องเต้ สุสานทหาร
หุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจํานวน
กว่า 7,000 ตัว หุ่ นทหารทุ กตัวมีขนาดเท่ าตัวคนจริง และมี
ใบหน้ าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน
ทาสเป็ นจํานวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่ อ สร้าง 36 ปี นํ า
ท่ า นชมบริเวณที่ค าดว่ า เป็ น สุ ส านจัก รพรรดิ จิ๋ น ซี ปฐม
จักรพรรดิของประเทศจีนทีไ่ ด้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็ น
หนึ่งเดียวได้สําเร็จ ปั จจุบนั มีการค้นพบทีต่ งั ้ ของสุสานแล้วแต่
ยังไม่มกี ารเปิ ดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธกี ารป้ องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุ โบราณที่
อาจเสียหายเมือ่ ถูกอากาศภายนอก .....นํ าท่านเดินทางเข้าเมืองซีอาน ......อิสระตามอัธยาศัย บริเวณ
จัตุรสั หอระฆัง และตลาดอิ ส ลาม เลือกหาซื้อ พื้นเมือ ง, ของที่ระลึก ฝากคนทางบ้าน เดินดูย่าน
การค้าอิสลามกลางใจเมือง เลือกซื้อของที่ระลึก ชิมขนม และอาหารพื้นเมือง.....นํ าท่านผ่านชม และ
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ถ่ายภาพ กําแพงเมืองโบราณ ทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า600ปี (ค.ศ.1374-1378)
และได้รบั การอนุ รกั ษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศ
ตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทัง้ สีด่ า้ นรวม
13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ.
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูเกีย๊ วจักรพรรดิ
นําชม โชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ทีส่ ะท้อนให้เห็น
ถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะทีร่ งุ่ เรืองอย่างสุดๆ
นําท่านเข้าทีพ่ กั LANXI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
ซีอาน – เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้ งโจว – สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (10) นําท่านเดินทางสู่
วัดฉื อเอิ น ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของต้าเยีย่ นถ่า เจดียห์ ่ านป่ าใหญ่ วัด
นี้เคยเป็ นอารามหลวงทีส่ ร้างขึน้ โดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบ
แทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั ๋งมาเป็ น
เจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎกทีน่ ํามาจากอินเดีย
พระถังซัมจั ๋งได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่วมสร้างเจดียห์ ่านป่ าขึน้ เพื่อ
เก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้าง
เจดียด์ ว้ ยดินทัง้ หมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รบั การบูรณะเป็ นอิฐทัง้ หมด.....
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟซีอาน เพื่อเดินทางกลับเจิง้ โจว
ออกเดินทางกลับสู่เจิง้ โจว โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน......
*** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋ าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
เดินทางถึงเจิง้ โจว แล้ว นําท่านไปยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12)
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
เจิ้ งโจว – สุวรรณภูมิ
ออกเดินทางโดยสายการบิน THAI SMILE เทีย่ วบินที่ WE 681
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
***************************************************************

***** รายการทัวร์น้ ีไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ******
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
มีเตียง
12-17,24-29 กรกฎาคม 2562 28,999
17-22 ตุลาคม
28,999

28,999
28,999

เด็กอายุ 2-11ปี พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
ไม่มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

28,999
28,999

4,000
4,000

+++ ราคาไม่รวมวีซ่า 1,650 บาท และทิป 1,000 บาท/คน/ทริป +++
อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัดโดยสายการบิน THAI SMILE
***กระเป๋ าสัมภาระนํ้าหนักไม่เกิน 20 กก. และ กระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งบิน 1 ใบนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. ***
2.
ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน
3.
ค่าโรงแรมทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6.
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
7.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีก่ ําหนด
2.
ค่านํ้าหนักส่วนเกิน 20 ก.ก.
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีบริการ 3%(กรณีนิตบิ ุคคล)
4.
ค่าวีซ่า ปกติ 4 วันทําการ 1,650 บาท (พาสปอร์ตไทย)
5.
ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ่ น , คนขับรถและหัวหน้ าทัวร์ เก็บจากลูกค้า 1,000 บาท ต่อคนตลอดทริ ป
6.
ค่าภาษีนกั ท่องเทีย่ ว (ถ้ามี)
เอกสารใช้ยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุนบั จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม., รูปภาพสีและ พื้นหลังสีขาว เท่ านัน้ ,หน้ า
ตรง, เห็นใบหู, ห้ามยิ้ ม , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเครื่องประดับ, ไม่สวม
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แว่นตาดํา และไม่สวมเสื้อสีขาว , คนมุสลิ มต้องเปิ ดให้เห็นใบหน้ า *** ห้ามใช้คลิ ป หรือ ลวดเย็บติ ด
กับรูป หรือ ทําให้ รปู ถ่ายเป็ นรอย สถานฑูตจะปฎิ เสธไม่รบั ยื่นวีซ่าโดยเด็ดขาด ***
4. สําหรับผูท้ เ่ี คยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี ขอสําเนาหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทางครัง้ ล่าสุด
(กรณีวซี ่าจีนอยูใ่ นหนังสือเดินทางเล่มเก่า ขอสําเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าและหน้าวีซ่าจีนทีใ่ ช้เดินทาง
ครัง้ ล่าสุดแนบมาด้วย)
5. สําหรับผูท้ ถ่ี อื หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ RE-ENTRY ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า และ หนังสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้า
ประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนทีส่ ถานทูตจีน
6. เอกสารกรอกขอวีซ่า กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง และ กรุณากรอกข้อมูล
ตามความเป็ นจริงเกีย่ วกับ สถานทีศ่ กึ ษา สถานทีทํางาน ตําแหน่ งงาน ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ ท่ี ํางาน ญาติท่ี
ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บา้ น หมายเลขโทรศัพท์ทท่ี าํ งาน หมายเลยโทรศัพท์ของญาติ
โปรดรับทราบ หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. กรณีเด็ก , นักเรียน , นักศึกษา ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ( อายุต่ ํากว่า 20 ปี ) ต้องแนบสําเนาสูตบิ ตั ร
8. กรณีทเ่ี ด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุ ญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มบี ดิ า
มารดาเดินทางไปด้วย เข้ามาเพื่อเป็ นหลักฐานขอวีซ่าด้วย(สามารถขอได้ท่ี เขต หรือ อําเภอ ทีท่ ่านอาศัยอยู่
9. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ ์ของสถานทูต และ บางครัง้ บริษทั ทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
10. ผูท้ ป่ี ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทาง และ ยกเว้นการทําวีซ่าท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้ เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายใน
ระหว่างการเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
11. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ ทางบริษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะคนต่างชาติทท่ี ํางานในประเทศ
ไทย และมีใบอนุ ญาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไป
ดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เอกสารทีต่ ้องเตรียมสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ
• พาสปอร์ตตัวจริง ทีม่ อี ายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
• รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบอนุ ญาตการทํางาน
• หนังสือว่าจ้างในการทํางาน
• สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรส มาด้วย
12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รบั ทําวีซ่าให้ท่านในกรณีดงั ต้องไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีด่ เู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือ แต่งหน้าทาปาก
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• นํารูปถ่ายเก่า ทีถ่ ่ายเกิน 6 เดือนมาใช้
• นํารูปถ่าย ทีม่ วี วิ ด้วยหลัง ทีถ่ ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า รูปถ่ายทีเ่ ป็ นกระดาษ
สติคเกอร์ หรือ รูปทีพ่ ริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
13. ปกติแล้วการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนรวมอยูใ่ นค่าทัวร์แล้วซึง่ เป็ นการขอปกติ 4 วันทําการ หากท่านใดยืน่ ขอวี
ซ่าล่าช้า สถานทูตจีนมีการคิดราคาดังนี้ กรณีเร่งด่วน 2-3 วันคิดเพิม่ 1,125 บาทต่อท่าน
14. กรณีวซี ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ต้องชําระค่าธรรมเนียมการดําเนินการ
เล่มละ 1,650 บาท สําหรับการยื่นปกติ และ 2,775 บาท สําหรับการยืน่ ด่วน ให้กบั ศูนย์บริการยืน่ ขอวีซ่าของ
สถานทูตจีน
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่านละ 10,000 บาท / 15,000 บาท (ช่วงเทศกาล)
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
4.
หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชําระราคาทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
4.
ยกเว้นกรุป๊ ทีอ่ อกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นต้นไม่คนื
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้ สิน้ ทุกกรณี
5.
หลังจากการจองไม่สามารถเปลีย่ นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) มีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือเหตุผลใดๆก็ตาม ซึง่ อยู่นอกเหนือ
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ความ รับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯไม่คนื เงิน และไม่มกี ารจ่ายค่าชดเชยให้แก่ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่
ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน, การสไตรค์, ปั ญหา
อัเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล,
ปั ญหาความล่าช้าของสายการบิน,
การยกเลิกเทีย่ วบินหรือการ
เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินอันเนื่องมาจากสายการบิน
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชําระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน
หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืน
ไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
สําหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
B

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณี ท่ตี ้ อ งการ REQUEST ชนิ ด ของห้อ งพัก เป็ น พิเศษ .....บริษัท ฯ จะแจ้งให้ท างบริษัท ตัว แทนใน
ต่างประเทศประสานงานกับทางโรงแรมให้ แต่ไม่สามารถการันตีให้ได้ว่าจะได้ตามทีร่ อ้ งขอหรือไม่
3.
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
• หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
ความรับผิดชอบ บริษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทีย่ ว สายการบิน และตัวแทนการท่องเทีย่ วในต่างประเทศซึง่
ไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้ าทีบ่ ริษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การ
จลาจล เปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ ฯลฯ หรือ
ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ

