กําหนดการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง
14.00 น.
16.40 น.
21.35 น.

วันที่ 12-17, 13-18, 15-10 ก.ย., 11-16, 12-17, 22-27 ต.ค. 61
กรุ งเทพฯ – ซีอาน

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิน ดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้ าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588
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 นําท่านเข้าสู่ ที่พกั
ทีพ่ กั
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันทีส่ อง ซีอาน

– ลัว่ หยาง – ถํา้ ผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองลัว่ หยาง เมืองที่รวมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจีน
กว่าพันปี เมืองนี้ข้ ึนชื่อเป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดในมณฑลนี้ก็วา่ ได้
เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตร
ตระการตาที่ และเป็ นสุ ดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิง่ นัน่ คือ หลงเหมินสื อคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผา
พระพุทธรู ป ) ซึ่ งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝี มือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ่ง
ยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ชิ้นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่ งมีพระพุทธรู ปที่ใหญ่ที่สุดมีความสู งถึง 17 เมตร ส่ วนองค์เล็กที่สุดมีความสู งเพียง 2 ซม โดย
การขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิง่ ใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยูบ่ นชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ าํ ยี มีความยาวรวม
1,000เมตรภายในถํ้ามีพระแท่น 2,100 ตัวพระเจดีย ์ 40 กว่ารู ป มีศิลาจารึ ก ซึ่ งบันทึกเรื่ องราวต่างๆไว้รวมกว่า
3,100 เรื่ องและยังมีพระพุทธรู ปแกะสลัก 100,000 กว่าองค์ นํา ท่านชม ศาลเจ้ า ขุนพลกวนอู ตั้งอยูท่ างใต้ของ
เมืองลัว่ หยาง ภายในบริ เวณมีรูปปั้ นกวนอูแม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผูซ้ ่ ึงได้รับสมญานาม
ให้เป็ นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทั้งตําหนักกวนอูปางอ่าน
หนังสื อ เพื่อขอพรเกี่ยวกับการศึกษา ปางที่ขอพรเพื่อการค้าและการเงิน อีกทั้งยังเป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอูซ่ ึ งโจ
โฉเป็ นผูท้ ี่จดั พิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหลิงเป่ า
เย็น บริการ
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั PEONY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
เช้ า

วันทีส่ าม

ลัว่ หยาง – ไคเฟิ ง – ศาลไคเฟิ ง – ถนนโบราณ

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ
เป็ นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน
เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจําลองมาจากศาลไคฟง สมัย
ราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรู ปปั้ นของท่านเปาปุ้ นจิ้น และหุ่นขึ้นผึ้งแสดงเรื่ องราวของกา รตัดสิ นคดีสาํ คัญของ
ท่านเปาปุ้ นจิ้น และชมสวนสาธราณะภายในศาล แล้วนําท่านสัมผัสย้อนอดีตสู่ ถนนโบราณราชวงศ์ ซ่ง (นัง่ รถ
ผ่านชม) เป็ นถนนสายโบราณซึ่ งในอดีตฮ่องเต้ได้เคยเสด็จมาท่องเที่ยว บริ เวณโดยรอบมีอาคารบ้านเรื อนและ
สถานที่ตกแต่งย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง
เย็น บริการ
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม XIM DONG YUAN HOTEL หรือ
เทียบเท่า 4*
เช้ า

วันทีส่ ี่

เจดีย์เหล็ก – เมืองเติงฟง – วัดเส้ าหลิน – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – เมืองซานเหมินเสี ย

เช้ า บริการ

อาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่ า ) ซึ่งเป็ นเจดียข์ นาด 13 ชั้น สู ง 54.6 เมตร
รู ปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสี มาประติดประต่อห่อหุ ม้ จนมี
ความสวยงามโดดเด่น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง

เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อารามเส้ าหลิน
สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่ งเป็ นอารามแห่งแรก ของการเผยแพร่ บุกเบิกพุทธ
ศาสนา ผูท้ ี่นาํ มาเผยแพร่ มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิ ธรรมตัก๊ ม้อ ”
ภายในสิ่ งก่อสร้างเป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตัก๊ ม้อ , ตําหนักไป๋ อี ,
ตําหนักพันพระพุทธเป็ นต้น จากนั้น นําชม ป่ าเจดีย์ (ถ่ าหลิน ) ซึ่ งเป็ นหมู่เจดีย ์
200 กว่าองค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผา่ นมา ที่หลากหลาย
รู ปแบบ เป็ นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวตั ถุก่อสร้างสถาปั ตยกรรม และ
ประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้น ชม “การแสดงโชว์วทิ ยา
ยุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่ อสู้ อนั เลือ่ งชื่ อของวัดเส้ าหลิน ท่านจะตก
ตะลึงอยู่ในห้ วงแห่ งความสนุกในวิทยายุทธสะท้ านฟ้าทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึ กกังฟู นําท่านเดินทาง
สู่ เมืองซานเหมินเสี ย
เย็น บริการ
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า
4*
วันทีห่ ้ า หลิงเป่ า
– หลินถง – ร้ านผ้าไหม – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพธิ ภัณฑ์ สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง
ถนนคนเดินอิสลาม
เช้ า บริการอาหารเช้ า
ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหลีซนั หลินถง ห่างจากเมืองซี อาน มณฑลส่ าน
ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ต้ งั สุ สานทหารจิ๋นซี ฮ่องเต้ ปั จจุบนั สุ สานจิ๋นซี
ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซี
อาน แวะชม ร้ านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ท้ งั ผ้าห่ม เสื้ อผ้าที่ผลิตจากไหม
จีนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น
เทีย่ ง บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร...เป็ ดย่างเลิศรส
หลังอาหาร นําท่านชมความยิง่ ใหญ่
ของ กองพลทหารม้ า ซึ่ งถูกจัดให้เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนส
โก้กาํ หนดให้เป็ นแหล่งต้นกําเนิดอารยธรรมโลก สุ สานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726 ,000 คน
และใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริ สตกาล และได้ถูกขุด
ค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้ นซี หยาง ส่ วนอาณาเขต
พื้นที่ของสุ สานรวมทั้งสิ้ น 2 ,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็ นพระราชฐานชั้นใน
และชั้นนอก เปิ ดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายในจะมีรูปปั้ นกองทหารอารักขา
ที่ถูกฝังราว 7,000 ตัว อาคารที่2 เป็ นจุดที่ขดุ ค้นพบรถม้าศึกที่ยงั คงมีสภาพสมบรู ณ์ ส่ วนอาคารที่ 3 เป็ นส่ วนที่
ขุดพบผูบ้ ญั ชาการทหารใหญ่ ทั้งสามส่ วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิง่
ต่อมาภายหลังสุ สานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ.
2530 จากนั้นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหาสุ สานของจักรพรรดิจีนจิ๋นซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื่ อหวงตี้)
แห่งราชวงศ์ฉิน อยูท่ ี่เชิงเขาหลีซนั ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลหลินถง ห่างจากเมืองซี อาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปั จจุบนั
สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1987 และถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ของเมืองซีอาน ตามประวัติ สุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้เริ่ มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซี ฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38
ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริ สตกาล ซึ่ งอาณาเขตพื้นที่ของสุ สานรวมทั้งสิ้ น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็ น

พระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุ สานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซี ฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง
ๆตลอดจนกองกําลังทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก เพื่อ
เป็ นตัวแทนของข้าราชบริ พารในการร่ วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซี ฮ่องเต้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
เมืองซีอาน เป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศจีนซี อาน เป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์
ที่มีชื่อเสี ยงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุ ขทางตะวันตก เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ใน
ประเทศจีน และเป็ นหนึ่งในเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็ นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์
รวมทั้ง โจว ชิน ฮัน่ และ ถัง ซี อานยังเป็ นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซี อานมีประวัติอนั ยาวนาน
มากกว่า 3 ,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่ งมีความหมายว่า "ความสงบสุ ขชัว่ นิรันดร์ " ซีอานเป็ นเป็ นเมืองที่
เจริ ญและใหญ่ที่สุดในส่ วนตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศจีน และเป็ น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสระฆัง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองซี อานบนถนนซี ตา้ เจี้ย เป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ห
มิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาํ การบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง 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 นเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สาม
เป็ นเครื่ องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปี ที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จู
หยวนจาง) เป็ นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู
ปูดว้ ยหินแกรนิต มีความคงทน
แข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านอิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดินซีต้าเจีย้ เลือก
ซื้ อสิ นค้าและอาหารพื้นเมือง เช่น รู ปปั้ นทหารดินเผาที่เป็ นสัญญลักษณ์ของเมืองซี อานหรื อขนมถัว่ เคลือบ
นํ้าตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ
ฟงวุ่ยเกีย้ วนํา้ ซีอาน หลัง อาหารนําท่านสู่ ที่พกั โรงแรม HOLIDAY
INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันทีห่ ก

เจดีย์ห่านป่ าเล็ก – พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน – ร้ านหยก – กําแพงเมืองโบราณ – วัดลามะ– ซีอาน – กรุ งเทพฯ

เช้ า บริการ

อาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เสี่ ยวเยีย่ นถ่ า “เจดีย์ห่านป่ าเล็ก ” สร้างขึ้นในศตวรรษ
ที่ที่ 8 มีความสู ง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปี ให้หลัง เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวรุ นแรง
หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990อยูห่ ่างจากตัวเมืองซี
อานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดียส์ ู ง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดียห์ กั พังจากแผ่นดินไหว
ครั้งใหญ่ และยังคงร่ องรอยนั้นไว้อยู่ จากนั้นนําท่านชม Xian Museum พิพธิ ภัณฑ์ ซีอาน ที่รวบรวมโบราณวัตถุ
ที่ขดุ ค้นพบจากสุ สานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านสู่ กําแพงเมืองเก่าฉางอาน หรื อซี อานในปั จจุบนั กําแพง
เมืองสร้างขึ้นในปี ที่ 3 ของรัชสมัยหงหวูฮ่ ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็ นหนึ่งในปราการป้ องกันทางทหารที่ใหญ่
ที่สุดในโลก มีซุม้ ประตูนอก ตึกธนูและซุม้ ประตูดา้ นใน สามารถปิ ดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มี
ประตูเมืองอยู่ 6 ประตู โดยกําแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูดา้ นละ 1 ประตู ส่ วนด้านทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกมีดา้ นละ 2 ประตู ทําให้กาํ แพงเมืองมีลกั ษณะเหมือนเต่า ตัวกําแพงสู งประมาณ 12 เมตร ความยาว
โดยรอบ 6, 000 เมตร นอกกําแพงมีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกําแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกําแพง
ทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง อายุของกําแพงราว 500 ปี นําท่านเดินทางสู่ วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่ง
เดียวในนคร ซี อาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คงั ซี ใน เสด็จเยือนนครซี อาน นําชมกําแพงหิ นที่มีรูป

เทีย่ ง

สลัก 18 อรหันต์ ชมป้ ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคําสั่งของวังหลวงซึ่ งเป็ นลายมือของฮ่องเต้คงั ซี นมัสการเจ้า
แม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช
เย็น บริการ
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... สุ กมี้ องโกล หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน
22.50 น.
เหิ นฟ้ าสู่ มหานครกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 589
01.45+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….

อัตราค่าบริการ

***ขอสงวนสิ ทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ ***
กําหนดวันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ (ไม่ มรี าคาเด็ก)

12-17, 13-18, 15-10 ก.ย. 61
11-16, 12-17, 22-27 ต.ค. 61

21,999.23,999.-

พักเดี่ยว

5,900.5,900.-

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เมือ่ ท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุ ณาให้ ท่านตามคณะท่ องเที่ยวตามรายการ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการที่จะไม่ ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน (หากท่ านเข้ าร้ านบัวหิมะ แต่ ไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุ ณาชําระเพิม่ 100 หยวนต่ อท่ าน) เนื่องจากราคาทัวร์ เป็ น
ราคาพิเศษซี่งได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเที่ยวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

**รายการนีจ้ ะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือ่ โปรโมทการท่องเทีย่ ว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ชั่วโมง**
กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ ามารถเลือ่ นวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุ ณาติดต่ อทางบริษัทก่ อน เพือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้ าทําให้ ต้องซื้อ ตั๋วเพือ่ เดินทางใบใหม่
อัตรานีร้ วม
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านํา้ หนักกระเป๋ า 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 องดื่มสัง่ พิเศษ 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 มัดจําท่ านละ 8,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน

เงือ่ นไขในการให้ 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 าหรับยืน่ วีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 10 วัน @
1. สําเนาหนังสื อเดินทาง (พาสปอร์ต) ถ่ายแบบชัดเจน ตามตัวอย่างแนบ
2. กรณีที่ท่านมีวซี ่ าจีนยืน่ จากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่ าน

@ @ เอกสารสํ าหรับยืน่ วีซ่าจีนพาสปอร์ ตไทย 4 วันทําการ @ @ กรณีทที่ ่ านไม่ สามารถยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ 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

ยืน่ วีซ่าด่ 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 การสูญหาย 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 อสูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี 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 เอกสารการเดินทางไม่ถกู ต้องหรื 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

