


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองซีอาน
พักที่	GOLDEN
FLOWER	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

2 สุสานจิน๋ซีฮองเต	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	โชวราชวงศถัง
พักที่	GOLDEN
FLOWER	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
5	ดาว

3 กําแพงเมืองโบราณซีอาน	-	เจดียหานป าเล็ก	-	เจดียหานป าใหญ	-
รานหยก	-	จัตุรัสหอระฆัง	-	ถนนคนเดินอิสลาม	-	ทาอากาศยาน
เมืองซีอาน

4 สนามบินดอนเมือง

18	ธ.ค.	60	-	21	ธ.ค.	60 ฿12,555 ฿15,555 ฿12,555 ฿3,000



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
17.30	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	สายการบิน	NOK

SCOOT	เจาหนาที่บริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหทานกอนขึน้เครื่อง
20.20	น.	เหินฟาสู	เมืองซีอาน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW890	(ไมรวมคาอาหารบน

เครื่องบิน)

00.45+1	น.	เดินทางถึง	เมืองซีอาน	เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของปักกิ่ง
หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเดินทางสูที่พัก
พักที	่GOLDEN	FLOWER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	พักที่	GOLDEN	FLOWER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการในเมืองซีอาน	มณฑลสานซี	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	มีพื้นที่รวมประมาณ	5	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยาน
ที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ทาอากาศยานแหงน้ี
สามารถเชื่อมตอไปยัง	79	เมือง	ทั้งในประเทศและตางประเทศ

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กองทัพทหารดินเผาของกษตัริยจิน๋ซี	(รวมรถแบตตารี)่	สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซี

อาน	ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี	ค.ศ.	1987
ผานชม	บริเวณที่คาดวาเป็น	สุสานของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเต	ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดทรง

รวบรวม	แผนดินจีนใหเป็นหน่ึงเดียวไดสําเร็จ	ปัจจุบันมีการคนพบที่ตั้งของสุสานแลวแตยังไมมีการเปิดสุสาน
จากน้ันนําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เป็ดปักกิง่

ชวงบาย	



นําทานแวะชม	รานผาไหม	ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเป็นสินคาทั้งใชเครื่องจักร	และแรงงานคนชม
การดึงใยไหมรังแฝด	(	แปลกแตจริง	)	เพื่อมาทําใสนวมผาหมไหม	ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใชเอง
จากน้ันนําทานชม	โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศถัง	ที่สะทอน

ใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสุดๆ

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....สุกี้
พักที	่GOLDEN	FLOWER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ชาวจีนเรียกสุสานแหงกองทัพของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเตวา	“ฉินหยง”	บางเรียก
“ปิงหมาหยง”	โดยปิง	หมายถึง	ทหาร	,	หมา	หมายถึง	มา	,	หยง	หมายถึง	หุน
ซึ่งสุสานกองทัพมีทั้งหมด	3	หลุม	ซึ่งชาวนาขุดพบโดยบังเอิญ	ในปี	ค.ศ.	1974
โดยชาวนาในหมูบานซีหยาง	ในขณะที่ขุดดินเพื่อทําบอน้ํา	บริเวณเชิงเขาหลี
ซาน	หางจากตัวเมืองซีอาน	ไปทางทิศตะวันออกประมาณ	35	กม.	โดยใน
ระหวางที่ขุดน้ัน	ก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา	ที่ทราบภายหลังวา
มีอายุมากกวา	2,000	ปี	ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดคนพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพ
ทหารดินเผา	สรรพาวุธ	รถมาและมาศึก	จํานวนทั้งสิ้นกวา	7,400	ชิ้น

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เป็ดปักกิ่ง

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ
ถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....สุกี้
	พักที่	GOLDEN	FLOWER	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



นําทานชม	กําแพงเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	มีอายุเกาแกกวา	600	ปี	(ค.ศ.1374-1378)
และไดรับการอนุรักษไวอยางดี
จากน้ันนําทานชม	เจดียหานป าเล็ก	อยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตราว	2	กิโลเมตร	โดดเดนดวย

เจดียสูง	13	ชั้น	เดิมมี	15	ชั้น	แตยอดเจดียหักพังจากแผนดินไหวครั้งใหญ	และยังคงรองรอยน้ันไวอยู	ภายใน
บริเวณมี	พิพิธภัณฑซีอาน	เป็นพิพิธภัณฑใหมที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบจาก	สุสานโบราณและของเกา
จากพื้นที่ตางๆ	รอบฉางอานนับแสนชิ้น
จากน้ันนําทานชม	โรงงานป้ันตุกตาจิน๋ซี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกีย๊วซีอาน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	จัตุรัสเจดียหานป าใหญ	ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานหนาทางเขาวัดเจดียหานป าใหญ	ทานจะได

ถายรูปคูกับรูปป้ันพระถังซัมจัง๋	และยังมีเจดียหานป าใหญเป็นฉากดานหลังอีกดวย
จากน้ันนําทานแวะ	รานหยก	ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไลหยก	แหวน

หยก	หรือ	ผีเซียะสัตวมงคลที่มีชื่อเสียง
จากน้ันนําทาน	ผานชม	จัตุรัสหอระฆัง	และ	หอกลอง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองซีอาน
จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิงถนนคนเดินอิสลาม	ใหทานเลือกซื้อสินคาและอาหารพื้นเมือง	เชน	รูปป้ัน

ทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ําตาล	และมีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อ
เป็นของฝาก

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินซีอาน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

กําแพงเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	มีอายุเกาแกกวา	600	ปี
(ค.ศ.1374-1378)	และไดรับการอนุรักษไวอยางดี	กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศ
ใตยาว	2.8	กิโลเมตร	ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว	4.2	กิโลเมตร	ความ
ยาวโดยรอบ	14	กิโลเมตร	สูง	12	เมตร	มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม	13	ประตู

เจดียหานป าเล็ก	อยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตราว	2	กิโลเมตร	โดด
เดนดวยเจดียสูง	13	ชั้น	เดิมมี	15	ชั้น	แตยอดเจดียหักพังจากแผนดินไหวครั้ง
ใหญ	และยังคงรองรอยน้ันไวอยู

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกีย๊วซีอาน

เจดียหานป าใหญ	(Big	Goose	Pagoda)	แหงวัดฉือเอิน	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.
652	โดย	ถังเกาจง	(หลี่จื้อ)	ฮองเตองคที่สาม	แหงราชวงศถัง	และ	ไดนิมนต
พระภิกษุสวนจั้ง	หรือรูจักในนามพระถังซัมจัง๋	พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัย
ถัง	ซึ่งใชเวลากวา	15	ปี	จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรมคําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา	กลับมาเผยแผ	ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี	พระ
ถังซัมจัง๋ไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดียหานป าใหญในวัดฉือเอินเพื่อใช
ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก	ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีน
นับจํานวนกวาพันเลม



ไมรวมคาอาหารบนเครื่องบิน

หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	สรางจากอิฐและไม	เป็นอาคารหลังคาสามชั้น	มี
ความสูงทั้งหมด	36	เมตร	หอระฆังแหงน้ีเริ่มสรางเมื่อปีที่	17	สมัยจักรพรรดิหง
อูแหงราชวงศหมิง(ค.ศ.1384)	เป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่เดนชัดของ
ราชวงศหมิง	เป็นหอระฆังที่มีขนาดใหญที่สุดและรักษาไวสมบูรณแบบที่สุด
ของจีนโบราณที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน

ที่ตลาดแหงน้ีเป็นแหลงรวมของหารพื้นเมืองขึน้ชื่อหลากชนิด	รวมถึงรานขาย
ของที่ระลึกและรานขายผลไมแหง	เชน	พุทธา	อินทผาลัม	ลูกพลับ	กีวี่	วอลนัท
และถั่วตางๆ	ก็มีใหทานไดเลือกซื้อมากมายหลายราน	ทานใดที่เป็นนักชิม
รับรองวา	อาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดในตลาดมุสลิมแหงน้ีไมทําใหทาน
ผิดหวังอยางแนนอน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการในเมืองซีอาน	มณฑลสานซี	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	มีพื้นที่รวมประมาณ	5	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยาน
ที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ทาอากาศยานแหงน้ี
สามารถเชื่อมตอไปยัง	79	เมือง	ทั้งในประเทศและตางประเทศ

02.00	น.	เหินฟาสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW889.	(ไมรวมคาอาหารบน
เครื่องบิน)

05.05	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



**กอนทําการจองทัวรทุกครัง้	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบ
ริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลัก**
1.	จํานวนผูเดินทางขั้นตํ่ าผูใหญ	10	ทานขึน้ไป	เที่ยวบิน,	ราคา	และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความ

เหมาะสม
2.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
3.	รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น

สําคัญ
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่ม	เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การประทวง,	การนัดหยุดงาน,

การกอจลาจล	หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ	การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย	และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ
6.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
7.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
8.	หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน
9.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
10.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
11.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	เมื่อออกตัว๋ไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวา

ดวยเหตุผลใดก็ตาม	ตัว๋เครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
12.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
13.	คณะทัวรครบ	10	ทานออกเดินทาง	มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ	พรอมกับคณะ
14.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทาน	สละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บ
คาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	คน	/	วัน

ชําระยอดเต็มจํานวน	ภายใน	2	วันหลังการจอง	พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหกับทางบริษทัฯ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจร	ไป-กลับ	ตามที่ระบุไวในรายการ	รวมถึงคาภาษีสนามบินทุกแหง
2.	คาโรงแรมระดับมาตรฐาน	(พักหองละ	2	ทาน)	,	อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ	ตามที่ระบุไวในรายการ
3.	คายานพาหนะ	และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ
4.	น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน	20	กิโลกรัม	,	คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มี

การเรียกเก็บ
5.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง	ทานละไมเกิน	1,000,000	บาท	(คารักษาพยาบาล	500,000	บาท)

คุมครองผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแต	1	เดือนขึน้ไป	และผูเอาประกันอายุระหวาง	1	เดือน	ถึง	15	ปี	และผูที่มีอายุสูงกวา
70	ปี	ขึน้ไป	คาชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหน่ึงของคาชดเชยที่ระบุไวในกรรมธรรม	ทั้งน้ี
ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย
หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ	**	ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ	ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ	ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	***ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่	330	บาท	ขึน้อยูกับระยะ



เวลาการเดินทาง

การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของ

กับการติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยู
ภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม,	จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,
Skyjack)	และ	อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

1.	คาหนังสือเดินทาง	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(ใชสําเนาหนังสือเดินทาง)	(ซึง่ตองเดินทางไปและ

กลับพรอมหมูคณะเทานัน้)	หรือ	หากตองการยื่นวีซาแบบเดีย่ว	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาเดีย่ว	ราคา
1,50	บาท	หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทาน้ัน
หมายเหตุ	:	
กรณีที่ไมสามารถยื่นวีซากรุปทองเที่ยวได	หรือทานมีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	บริษทั	ฯ	ขอเก็บ

หนังสือเดินทางตัวจริง	,	รูปถายรูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทาน้ัน	จํานวน	2	รุป	และ
เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	พรอมชําระคาสวนตางเพิ่ม	ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่
700	บาท	/	ยื่นดวน	2	วันทําการ	ชําระคาสวนตางเพิม่	1,750	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือ
หนงัสือเดินทางไทยเทานัน้)	
3.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากรายการระบุ	อาทิเชน	เครื่องดื่ม	คาอาหาร	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
4.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)
5.	คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึน้อยูกับความพึง

พอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)***
6.	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม	600	หยวน/ทาน/ทริป
7.	คา	VAT	7	%	หักภาษี	ณ	ที่จาย	3	%	ในกรณีทีลู่กคาตองการใบเสร็จรับเงินทีถู่กตอง	จะตองบวกคาภาษี

มูลคาเพิม่	และหัก	ณ	ทีจ่าย	จากยอดขายจริงทัง้หมดเทานัน้	และโปรดแจงทางบริษทัฯ	จะออกใหภาย
หลัง	ขอสงวนสิทธิอ์อกใบเสร็จทีถู่กใหกับบริษทัทัวรเทานัน้

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทีท่านมีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว)
1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	สัญชาติไทย	(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํา

รุดใดๆ	ทั้งสิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	ถายจากรานถายรูป	2	ใบ	ขนาด	33	มม.	X	48	มม.	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	หามแม็ครูป	,

หามรูปเป็นรอย	,	หามเป้ือน	,	หามยิ้ม	,	ถายหนาตรง	,	หามใสเสื้อสีออนและสีขาว	(แนะนําใหใสเสื้อสี
เขม)	,	หามใสเสื้อคอกวาง	แขนกุด	ซีทรู	ลูกไม	สายเดีย่ว	ชุดราชการ	ชุดนักเรียน	นักศึกษา	,	ตองเห็นคิ้ว
และใบหูทัง้	2	ขางชัดเจน,	หามผมปิดหนา,หามใสแวนตาสีดําหรือกรอบแวนสีดํา,หามสวมใสเครื่อง
ประดับทุกชนิด	เชน	ตางหู,สรอย,กิป๊ติดผม,คาดผม	เป็นตน	อัดดวยกระดาษสีโกดักหรือฟูจิเทานัน้	และ
ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นซ	จากคอมพิวเตอร	**รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	และ	หามถายรูปเอง
และปริ้นเอง	หามใสเสื้อแขนกุด	หามใสชุดราชการและยูนิฟอรมชุดทํางาน	**	ทานทีป่ระสงคใชรูปถาย
ขาราชการในการยื่นวีซา	กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทาง	ใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี

5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม	
5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.1.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.1.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.1.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2	เดินทางพรอมญาติ	
5.2.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน



6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	เดินทาง	ใชเอกสารเพิ่มเติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
6.1	ใบอนุญาติการทํางาน	ตัวจริงเทาน้ัน	!	!	ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ ากวา	3	–	6	เดือน
6.2	หนังสือรับรองการทํางาน	เป็นภาษาอังกฤษ	ตัวจริง	มีตราประทับและลายเซ็นต
6.3	สําเนาตัว๋	+	ใบจองโรงแรม
6.4	สําเนาบุคแบงค	อัพเดทยอดปัจจุบัน	ขั้นตํ่ า	100,000	บาท
6.5	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
7.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
8.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซา
9.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
10.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
11.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน	ทานจะ

ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัฯ	ไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวนวีซา	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเอง	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ ายขาย)
หมายเหตุ	:	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการ

ทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย
ตนเอง

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก

เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

พาสปอรต	ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน	6	เดือนมิฉะนัน้บริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีดานตรวจคนเขา
เมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน

หมายเหตุ
กรุณาระบุเบอรโทรศัพท	เบอรที่ทํางาน	มือถือ	บาน	และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง	เพื่อใช

ในการขอยื่นวีซา
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม

สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
**	แผนกกงสุล	สถานทูตจีน	สามารถสอบถามได	หมายเลขโทรศัพท	0-2247-8970	,	0-2245-703

***	กรุปออกเดินทางไดตัง้แต	10	ทานขึ้นไป	***

ราคาเฉพาะคนไทยเทานัน้
คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	1,200	บาท	/ทริป/ตอทาน	ทัง้น้ีในสวนคาทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยู

กับความพึงพอใจของทาน	(เด็กเก็บเทาผูใหญ)
คาวีซาจีนแบบกรุปทองเทีย่ว	ราคา	1,000	บาท	(สําหรับพาสปอรตไทยเทานัน้)



ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีนทุกเมืองกําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองให	นักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจัก	คือ	รานหยก	,รานหมอนยางพารา,	รานผาไหม	,โรงงานป้ันตุกตาจิน๋ซีซึ่งจําเป็นตองบรรจุ
ในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานทุกรานจําเป็นตอง
รบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก
ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น
ราคาทัวรน้ี	ไมแจกกระเป า	ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคา

สูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเป็นจริง
บริษทัขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับการเปลี่ยนแปลงของสาย

การบิน	สภาพทางการเมือง	ภัยทางธรรมชาติ	แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนของผู
เดินทางเป็นสําคัญ	(ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะคาเงิน
บาทที่ไมคงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บคาน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว)
ขอควรระวัง!!!	ทานใดที่ตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่กอนทุก

ครั้ง

เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน		ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง				ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําทีพ่ัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเทีย่วบิน
พิเศษเชน	Extra	Flight	และ	Charter	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋
เป็นการเหมาจายในเทีย่วบินนัน้ๆ

5.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง		บริษทัฯ	ของสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


