กําหนดการเดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2561

วันแรก สนามบินดอนเมือง

กรุงเทพฯ – ซีอาน

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์ เตอร์ สายการ
บิน NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์ เช็คอิน
21.25 น.
เหิ นฟ้าสู่ เมืองซี อาน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 890
02.10+1 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี้ต้ งั อยูก่ ลางลุ่มแม่น้ าํ ฮวงโห และเป็ น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตก
เฉี ยงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี อีกทั้งยังเป็ นเมืองสําคัญใน
ประวัติ ศาสตร์จีนที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็ นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิโจว ฉิน
ฮัน่ ถัง ฯลฯ นอกจากนี้ยงั เป็ นเมืองปลายทางของเส้นทาง สายไหม ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 3,100 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม อิสระพักผ่อน
 พักทีเ่ มืองซีอาน
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า
18.00 น.

วันทีส่ อง ซีอาน
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

– ลัว่ หยาง – วัดเส้ าหลิน – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู

หลังอาหารนําท่านนัง่ รถบัสปรับอากาศสู่ เมืองลัว่ หยาง เมืองที่รวม
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจีนกว่าพันปี เมืองนี้ข้ ึนชื่อเป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในมณฑลนี้ก็วา่ ได้ ลัว่ หยา
งตั้งอยูท่ างภาคตะวันตกของมณฑล เหอหนาน ทางทิศใต้ของแม่น้ าํ หวงเหอ เป็ นเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่
12 ก่อนคริ สตกาล เป็ นหนึ่งในแปดเมืองหลวงโบราณของจีน และเป็ นเมืองแห่งเดียวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ น
เมืองหลวงแห่งเทพเจ้า ลัว่ หยางซึ่ งอยูใ่ จกลางของแถบเหอลัว่ เป็ นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมจีน ใน
ประวัติศาสตร์ เคยมี 13 ราชวงศ์ต้ งั เมืองหลวง ณ ที่แห่งนี้ โดยมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปี ในสมัย
โบราณ ลัว่ หยางเป็ นที่รวมของปั ญญาชน จึงได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งบทกวี ในลัว่ หยางเต็มไปด้วย
กลิ่มหอมของดอกโบตัน๋ จึงได้รับขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองหลวงแห่งดอกไม้
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลัว่ หยาง อาหาร นําท่านเดินทางสู่
อารามเส้ าหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่ งเป็ นอารามแห่งแรก ของการเผยแพร่ บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท้ ี่นาํ มา
เผยแพร่ มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิ ธรรมตัก๊ ม้อ ” ภายในสิ่ งก่อสร้างเป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ เช่น
ศาลาตัก๊ ม้อ, ตําหนักไป๋ อี, ตําหนักพันพระพุทธเป็ นต้น จากนั้นนําชม ป่ าเจดีย์ (ถ่ าหลิน) ซึ่ งเป็ นหมู่เจดีย ์ 200 กว่า
องค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผา่ นมา ที่หลากหลายรู ปแบบ เป็ นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวตั ถุ
ก่อสร้างสถาปั ตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้น ชม “การแสดงโชว์ วทิ ยายุทธ
กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่ อสู้ อนั เลื่องชื่ อของวัดเส้ าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยูใ่ นห้วงแห่งความสนุกในวิทยา
ยุทธสะท้านฟ้าที่ยงั หลงเหลืออยู่ ณ โรงเรี ยนสอนฝึ กกังฟู
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อน
 พักทีเ่ มืองลัว่ หยาง PEONY PLAZA HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*
บริการ อาหารเช้ า ณ โรงแรม

วันทีส่ าม

ลัว่ หยาง – ถํา้ ผาหลงเหมิน(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลีจ่ ิงเหมิน - เมืองหลิงเป่ า

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังนําท่านเข้าสู่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตา

ที่และเป็ นสุ ดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิง่ นัน่ คือ หลงเหมินสื อคูหรื อประตูมังกรฟ้ าพันปี (ผาพระพุทธรู ป ) ซึ่ง
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝี มือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ่ งยังมีคูหาย่อยลง
ไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ชิ้นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมี

เทีย่ ง

เย็น

พระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดมีความสู งถึง 17 เมตร ส่ วนองค์เล็กที่สุดมีความสู งเพียง 2
ซม โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิง่ ใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยูบ่ นชะง่อน
ผาสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ยี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ้ามีพระแท่น 2,100 ตัว
พระเจดีย4์ 0 กว่ารู ป มีศิลาจารึ ก ซึ่ งบันทึกเรื่ องราวต่างๆไว้รวมกว่า 3,100 เรื่ องและ
ยังมีพระพุทธรู ปแกะสลัก100,000 กว่าองค์
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านสู่ ถนนคนเดินหลีจ่ ิ่งหมิ่น
ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ สมควรแก่เวลานท่านเดินทาง
สู่ เมืองหลิงเป่ า
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ ที่พกั อิสระพักผ่อน
 พักทีเ่ มืองหลิงเป่ า ZI JING GONG HOTEL หรื อเทียบเท่ า 4*

วันทีส่ ี่ เมืองหลิงเป่ า
– สุ สานกองพลทหารม้ าจิ๋นซี ฮ่ องเต้ – สุ สานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้ านพืน้ เมือง – จัตรัส
กลองหอระฆัง – ช้ อปปิ้ งถนนคนเดินซีอาน
เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เชิ งเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซี อาน

มณฑลส่ านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ต้ งั สุ สานทหารจิ๋นซี ฮ่องเต้ ปั จจุบนั
สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ของเมืองซีอาน แวะชม ร้ านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั ผ้าห่ม เสื้ อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มี
คุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น
เทีย่ ง

 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ของ กองพลทหารม้ า ซึ่ งถูกจัดให้เป็ น

สิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กาํ หนดให้เป็ นแหล่งต้นกําเนิดอารยธรรมโลก สุ สานแห่งนี้
ใช้แรงงาน 726 ,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริ สตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้ น
ซี หยาง ส่ วนอาณาเขตพื้นที่ของสุ สานรวมทั้งสิ้ น 2 ,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็ นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิ ดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายใน
จะมีรูปปั้ นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 7,000 ตัว อาคารที่2 เป็ นจุดที่ขดุ ค้นพบรถม้า
ศึกที่ยงั คงมีสภาพสมบรู ณ์ ส่ วนอาคารที่ 3 เป็ นส่ วนที่ขดุ พบผูบ้ ญั ชาการทหารใหญ่ ทั้ง
สามส่ วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิง่ ต่อมา
ภายหลังสุ สานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530 จากนั้น นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหา
สุ สานของจักรพรรดิจีนจิ๋นซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื่ อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน อยูท่ ี่เชิงเขาหลีซนั ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลหลินถง ห่าง
จากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปั จจุบนั สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ.1987 และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซี อาน ตามประวัติ สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้เริ่ มก่อสร้างใน
สมัยจิ๋นซี ฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งอาณาเขตพื้นที่ของ
สุ สานรวมทั้งสิ้ น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็ นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุ สานใช้บรรจุ
พระบรมศพของจิ๋นซี ฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆตลอดจนกองกําลังทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและ
ขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก เพื่อเป็ นตัวแทนของข้าราชบริ พารในการร่ วมเดินทางไปยังปรโลก

เย็น

ของจิ๋นซี ฮ่องเต้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง เมืองซีอาน นําท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลอง -จัตุรัส
ระฆัง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อานบนถนนซี ตา้ เจี้ย เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิ ง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้
ทําการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสู ง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร
โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสู ง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้สูงและ
กว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี ที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) เป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู ปูดว้ ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นให้ท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินซีต้าเจีย้ เลือกซื้ อสิ นค้าและอาหาร
พื้นเมือง เช่น รู ปปั้ นทหารดินเผาที่เป็ นสัญญลักษณ์ของเมืองซี อานหรื อขนมถัว่ เคลือบนํ้าตาล และมีสินค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุ กมี้ องโกล หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
 พักทีเ่ มืองซีอาน
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า วัดลามะ
– เจดีย์ห่านป่ าเล็ก – ร้ านหยก – พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน – ร้ านผ้ าไหม – ถนนคนเดินอิสลาม – ซี
อาน – กรุงเทพฯ
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

 บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนคร
ซี อาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คงั ซี ใน เสด็จเยือนนครซี อาน นําชมกําแพงหิ นที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์
ชมป้ ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคําสั่งของวังหลวงซึ่ งเป็ นลายมือของฮ่องเต้คงั ซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตา
พันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เสี่ ยวเยีย่ นถ่ า “เจดีย์ห่านป่ าเล็ก ” สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ที่ 8 มีความสู ง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปี ให้หลัง เนื่องจากเกิด
แผ่นดินไหวรุ นแรง หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990
อยูห่ ่างจากตัวเมืองซี อานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดียส์ ู ง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย ์
หักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และยังคงร่ องรอยนั้นไว้อยู่ จากนั้นนําท่านชม Xian Museum พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน
ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้นพบจากสุ สานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น
 บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษเกีย๊ วซีอาน หลังอาหารนํา ท่านแวะชมร้ านหยกจีน เครื่ องประดับ
นําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครองเพื่อทั้งด้านสุ ขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ จากนั้นนําท่านสู่
ตลาด
มุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรู ปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย รวมถึงสิ นค้าที่
ระลึกต่างๆให้เลือกซื้ อ
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษเป็ ดย่ าง หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน

วันทีห่ ก ซีอาน
03.00 น.
05.45 น.

– กรุงเทพฯ

เหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 889

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ : ตามนโยบายส่ งเสริมการท่องเทีย่ วของจีน ร่ วมกับร้ านค้ าส่ งเสริมท่ องเทีย่ วแห่ งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้ มีการ
ประชาสั มพันธ์ สินค้ าพืน้ เมืองให้ นักท่ องเทีย่ วทัว่ ไปได้ ร้ ู จัก คือ หยก , ร้ านขายของพืน้ เมือง , ผ้าไหม ทีต่ ้ องเข้ า เพื่อเป็ นการ
แลกเปลีย่ นความรู้ ในด้ านของการค้ าขาย แนะนําสิ นค้ าหลักของประเทศจีน ใช้ เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ในการ
ประชาสั มพันธ์ สิ นค้ าแต่ ละแห่ งให้ กบั นักท่องเทีย่ ว

อัตราค่าบริการ

***ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ ***

กําหนดวันเดินทาง
21-26 มิ.ย. // 5-10, 19-24 ก.ค.61
2-7, 16-21, 23-28 ส.ค. // 30 ส.ค.-4 ก.ย.61
6-11, 13-18, 20-25, 24-29 ก.ย. 61
18-23 ต.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่ (ไม่ มีราคาเด็ก)

พักเดีย่ ว

21,999.-

4,900.-

24,999.-

5,900.-

กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตั๋วเครื่ องบินกรุ ณาติดต่ อทางบริษัทก่ อน เพื่อป้ องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื้อ ตั๋วเพื่อเดินทางใบใหม่
อัตรานีร้ วม
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนี่ ํา้ หนักเกิน กรุ ณาชํ าระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนํา้ หนักทีเ่ กินเอง ***
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่ องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรี ด
- ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท)
- ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่ าธรรมเนียมวีซ่าจีน ท่ านละ 1,500 บาท
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้ าทัวร์ ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท ต่ อ ท่ าน
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขในการให้ บริการ เพิม่ เติมสํ าหรับสายการบิน
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยืน่
วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยืน่ วีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ถ่ายแบบชัดเจน ตามตัวอย่างแนบ
2. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน

@ @ เอกสารสํ าหรับยื่นวีซ่าจีนพาสปอร์ ตไทย 4 วันทําการ @ @ กรณีทที่ ่ านไม่ สามารถยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ ปได้ @ @
- พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน หรื อที่อยูป่ ัจจุบนั +เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน + เบอร์โทรศัพท์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน กรณีที่ท่านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ ปไม่ ทัน

ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาํ หนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่
อยูเ่ หนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านําสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสู ญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ที่ทาํ ให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

