


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองซีอาน	-	ซีอาน

พักที่	GOLDEN
FLOWER
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

2 สุสานจิน๋ซีฮองเต	-	โรงงานผลิตผาไหม	-	โชวราชวงศถัง

พักที่	GOLDEN
FLOWER
HOTEL	4	ดาว
หรือระดับเทียบ
เทา

3 กําแพงเมืองโบราณซีอาน	-	เจดียหานป าเล็ก	-	พิพิธภัณฑสานซี	-	เจดีย
หานป าใหญ	-	จัตุรัสหอระฆัง	-	จัตุรัสหอกลอง	-	ถนนคนเดินอิสลาม	-	ทา
อากาศยานเมืองซีอาน

4 สนามบินดอนเมือง

19	มี.ค.	61	-	22	มี.ค.	61 ฿15,899 ฿15,899 ฿15,899 ฿3,000



บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

17.00	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	(Terminal	1)	ชัน้	3	ประตู
5	แถวที	่6	สายการบิน	NOK	SCOOT	(XW)	โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
20.20	น.	เหินฟาสู	เมืองซีอาน	ประเทศจีน	เทีย่วบินที	่XW890	(บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ํา

ดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)
00.45+1	น.	เดินทางถึง	สนามบินซีอานเสียนหยาง	เมืองซีอาน	ประเทศจีน	ผานขั้นตอนการตรวจคน

เขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางสูโรงแรมที่พัก
พักที	่GOLDEN	FLOWER	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	พักที่	GOLDEN	FLOWER	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

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

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

เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี	ในประเทศจีน	และเป็นหน่ึงในเมืองสําคัญใน
ประวัติศาสตรจีน	ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกวา	3,100	ปี	โดยชื่อเดิมวา
ฉางอาน	ภูมิอากาศของภูมิภาคน้ีอบอุน	มีฝนตกมาก	มีปริมาณฝนเทียบไดใกล
เคียงกับภูมิภาคดานใตของประเทศจีนในปัจจุบัน	ดังน้ัน	ประชากรที่น่ีจึงคอน
ขางมาก	ทางตะวันออกของ	ซีอาน	หางไปประมาณ	6	กิโลเมตร

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กองทัพทหารดินเผาจิน๋ซีฮองเต	(รวมรถแบตเตอรี่)	สิ่งมหัศจรรยอันดับ	8	ของโลก	ได

รับการคัดเลือกใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี	ค.ศ.1987	เป็นการคนพบครั้งยิ่งใหญของโลกที่เกิดขึน้โดย



ความบังเอิญของชาวนาคนหน่ึงที่ขุดหลุมเพื่อหาแหลงน้ําใตดินในเมืองซีอาน	ในปี	ค.ศ.1974	สําหรับหลุมขุดคน
ที่พบเจอกองทหารดินเผาน้ี	ปัจจุบันมีทั้งหมด	3	หลุม	โดย	หลุมที่	1	เป็นหลุมที่มีขนาดใหญที่สุด	ภายในหลุมมี
ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา	ซึ่งมีหุนทหารกวา	6,000	หุน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เป็ดยาง

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	รานผาไหม	ใหทานไดเลือกชม	เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ	ที่ผลิตดวยผาไหม
จากน้ันนําทานชม	โชวราชวงศถัง	อันตระการตา	ชม	การแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศถังที่สะทอน

ใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสุดๆ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	สุกี้มองโกล
พักที	่GOLDEN	FLOWER	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เป็ดยาง

เป็นโรงงานผลิตผาไหม	ที่ขึน้ชื่อที่สุดของเมืองจีน	ชมความละเอียดออนของผา
ไหม	วิธีการผลิตผาไหมเป็นผาหม	และเน้ือผาอันละเอียดออนของเมืองซูโจว
และชมนางแบบแฟชั่นโชวสวมชุดผาไหมเดินโชวลวดลายเน้ือผา	งดงาม	พลิ้ว
ตระการตา

โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ
ถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	สุกี้มองโกล
	พักที่	GOLDEN	FLOWER	HOTEL	4	ดาวหรือระดับเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	กําแพงเมืองซีอาน	สรางเมื่อสมัยราชวงคหมิง	มีอายุเกาแกกวา	600	ปี	ความยาวโดยรอบ	14

กิโลเมตร	นอกกําแพงมีคูเมืองลอมรอบกําแพงเพื่อปองกันขาศึกอีกชั้น	ดานนอกจัดเป็นสวนสาธารณะใหผูคน
เขามาเที่ยวชมและพักผอน	นําทานชม“เจดียหานป าเล็ก	อยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตราว	2	กิโลเมตร
โดดเดนดวยเจดียสูง	13	ชั้น	

นําทานชม	พิพิธภัณฑซีอาน	ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน	เป็นพิพิธภัณฑที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบจาก
สุสานโบราณและของเกาจากพื้นที่ตางๆ	จากน้ันนําทานแวะชม	โรงงานเครื่องป้ันดินเผา	ใหทานไดเลือกชม
และเลือกซื้อสินคา	และของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณแหงเมืองซีอาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	เกีย๊วซีอาน

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เจดียหานป าใหญ	(ชมภายนอก)	ตั้งอยูทางทิศใตของกําแพงเมืองซีอาน	สรางเสร็จในปี

ค.ศ.	652	องคเจดียมีรูปแบบเรียบงาย	เดิมน้ันสรางเพียง	5	ชิ้น	ปัจจุบันองคเจดียมี	7	ชั้น
นําทานเดินทางสู	รานหยก	ซึ่งเป็นเครื่องประดับนําโชค	ใหทานไดเลือกซื้อเป็นของฝากลํ้าคา	นําทานผานชม

จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองซีอาน
จากน้ันนําทานสู	ตลาดมุสลิม	แหลงรวมของอาหารพื้นเมืองขึน้ชื่อหลากชนิด	รวมถึงรานขายของที่ระลึก

และรานขายผลไมแหง	เชน	พุทธา	อินทผาลัม	และถั่วตางๆ	ก็มีใหทานไดเลือกซื้อมากมายหลายราน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินซีอานเสียนหยาง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

พิพิธภัณฑซีอาน	เป็นพิพิธภัณฑใหมที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบจาก
สุสานโบราณและของเกาจากพื้นที่ตางๆ	รอบฉางอานนับแสนชิ้น

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	!!	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

จัตุรัสหอกลอง	ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	บนถนนซีตาเจีย	เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยราชวงศหมิง	ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึน้มาใหมสองครั้ง
โดยรักษารูปแบบเดิมไว	มีความสูง	33	เมตร	หนากวาง	9	เมตร	และลึก	3
เมตร	โครงสรางหลังคาเป็นไม	3	ชั้น	ฐานอิฐสูง	77	เมตร	กวาง	52.6	เมตร	ยาว
38	เมตร	ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง	6	เมตร	ชั้นลางกอเป็นผนังอิฐ
และประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้อง
เคลือบ	สรางขึน้ในปีที่	17	แหงการครองราชยของ	พระจักรพรรดิหงหวู	(จู
หยวนจาง)	ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง	ทางเดินผานประตู
ปูดวยหินแกรนิต	มีความคงทนแข็งแรงทนทาน	พรอมใหทานถายรูปเก็บไว
เป็นที่ระลึก	ฝ่ังตรงขามเป็น	จัตุรัสหอระฆัง	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห
มิง	เดิมแขวนระฆัง	1	ใบ	เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน	สูง	38	เมตร	ฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	สง	8.6	เมตร	กวางและยาว	35.5	เมตร	กอดวยอิฐดํา	มีประตูทั้ง
4	ทิศ	สูงและกวาง	6	เมตร	หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

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



บนเครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง

02.00	น.	กลับสู	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW889	(บน
เครื่องไมมีบริการอาหารและน้ําดื่มฟรี	แตมีจําหนายบนเครื่อง)
05.05	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน	จะตองมีอายุคงเหลือ	ณ	วันเดินทางมากกวา	6	เดือนขึน้ไปและเหลือหนา

กระดาษอยางตํ่ า	2	หนา	หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง	ในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	10	ทาน	โดย

จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย	10	วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	(หากผูเดินทางทุกทานยินดีทีจ่ะชําระคาบริการเพิม่เพื่อใหคณะเดินทางได
ทางบริษทัฯ	ยินดีทีจ่ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)

4.	หากทานที่ตองออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	เพื่อเช็ควากรุปมี
การคอนเฟริมเดินทาง	หรือ	สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	และ	เวลาบิน	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

5.	โรงแรมที่พัก	และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสม	และคํานึงถึงผล
ประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเป็นหลัก

6.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม
สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง

7.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
8.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
9.	ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน	ทุกเมือง	กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทอง

เที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ	รานหยก,	รานผาไหม,รานหมอนยางพารา,	โรงงานเครื่องป้ันดินเผา	ซึ่งจําเป็นตอง
บรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเป็น
ตองรบกวนทุกทานแวะชม	ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	45	-	90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคา
เป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทาน	เป็นจํานวนเงิน	400	หยวน	/	ทาน	/	ราน

10.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข
ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่ทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษทั
พรอมการชําระเงินมัดจํา

11.	บริษทัฯ	ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน	กรณีที่ทานเดินทาง	1	ทาน	จะตองจายคาพักเดี่ยว
เพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน

12.	ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง	เขา	-	ออก	ไดตามวันเดินทางที่ระบุ	กรุณาแจงเจาหนาที่ใหรับทราบ
กอนการทําจองทัวร

13.	ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะ
ตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา	-	ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซา
ในรายละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทาน
อาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย

14.	ตัว๋เครื่องบินที่ใชเป็นแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได	(ทานจะไดรับที่น่ังแบบสุมเทาน้ัน)

15.	หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน
-	3	วัน	กอนเดินทาง	ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง
-	1	วัน	กอนเดินทาง	หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกครั้ง

16.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ
แลว

1.	กรุณาชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	หรือ	ทัง้หมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่	(ภายใน	48	ชั่วโมง
หรือ	2	วัน	นับจากวันที่ทําการจอง)

2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ15	วัน	กอนการเดินทาง	(กรณีไมชําระเงิน	หรือ	ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด	รวมถึง	กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ	ใหถือวาทานสละสิทธิ)์
หมายเหตุ	หากชําระเงินในแตละสวนแลว	กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน	ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง	

รบกวนสแกนหนาพาสฯแบบเต็มและเห็นชัดเจน	สงภายใน	5	วันหลังจากการหลังจาการชําระมัดจํา



1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	ไป	–	กลับ	พรอมกรุปเทาน้ัน
2.	ที่พักโรงแรม	4	ดาว	2	คืน	ตามโปรแกรม	(จัดใหพักหองละ	2	-	3	ทาน	ตามเหมาะสม)

**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[2	เตียง+1	ทีน่อนเสริม]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหาหอง
พักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาอาหาร	6	มื้อ	ตามโปรแกรม	(หากทานไมทานอาหารมื้อใด	จะไมสามารถคืนเงินได)
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามโปรแกรม
5.	คารถโคชปรับอากาศ	รับ	-	สง	สถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
6.	คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน	ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ	ณ

วันที่	19	ธันวาคม	2560	(หากมีการเรียกเก็บเพิม่จากสายการบิน	ทานตองชําระเพิม่)
7.	คาระวางน้ําหนักกระเปา	โหลดใตทองเครื่อง	1	ใบ	จํากัดไมเกิน	20	กิโลกรัม
8.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น	คุมครองในวงเงินไมเกิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	500,000	บาท	(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)	**	คุมครองตัง้แต	อายุ	16	–	69	ปี
เทานัน้	**	หมายเหตุ	:	กรณีผูเดินทางมีอายุ	1	เดือน	-	15	ปี	และผูเดินทาง	อายุ	70	ปี	ขึ้นไป	คุมครองเพียง
50%	ของวงเงินคุมครอง	และ	สําหรับผูเดินทาง	อายุไมถึง	1	เดือน	กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ	ทัง้สิ้น	**

1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณาสอบถามจาก
หัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบกํากับภาษี)

3.	คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	240	หยวน/ทริป/ตอทาน	(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ	,	ในสวนคา
ทิปหัวหนาทัวร	ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทาน)

4.	คาทําวีซาชาวตางชาติ	ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป	(กรณีตางชาติ	จายเพิม่จากคาทัวร	400	หยวน
และผูเดินทางเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาเอง)

5.	คาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง	(สําหรับผูถือพาสส
ปอตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานัน้)

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล	เพิม่
เติมกับทางบริษทัได	
ทัง้น้ีอัตราเบี้ยประกันเริม่ตนที	่330	บาท	ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง

กรณีที่เสียชีวิต	หรือ	เจ็บป วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว,	การติดเชื้อ,	ไวรัส,	ไสเลื่อน,	ไสติ่ง,	อาการที่เกี่ยวของกับ
การติดยา,	โรคติดตอทางเพศสัมพันธ,	การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา,	การฆาตัวตาย,	เสียสติ,	ตกอยูภาย
ใตอํานาจของสุรายาเสพติด,	บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท	การแทงบุตร,	การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม,
จลาจล,	นัดหยุดงาน,	การกอการราย	การยึดพาหนะ	และ	การปลนอากาศยาน	(Terrorism,	Hijack,	Skyjack)	และ
อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	(เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้)
1.	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน	(ตองชัดเจนเทาน้ัน	ลูกคาไมตองสงเลมพาสสปอตตัว

จริงมา	และตองถายใหติดทั้ง	2	หนา	ดังตัวอยาง)

2.	ยกเวนเสนทางทีบ่ินลงเทียนสิน	ใชสําเนาหนังสือเดินทาง	และรูปถาย	2	น้ิว	จํานวน	2	รูป

หมายเหตุ	
1.	หากยกเลิกเดินทาง	วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครั้งอื่นๆได	รวมทั้งไม

สามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี
2.	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปี	เดินทางพรอมผูปกครอง	ในเสนทางที่บินลงปักกิ่ง	/	ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ	(เที่ยว	2	เมือง)

ตองยื่นวีซาเดี่ยวเทาน้ัน
3.	ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	หรือ	ทาน

มีความประสงคจะยื่นวีซาเดี่ยว	ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา	วีซาเดี่ยวยื่นปกติ	4	วัน	ทําการ	ทานละ
1,500	บาท	หรือ	วีซาดวน	2	วัน	ทําการ	ทานละ	2,550	บาท	(อัตราดังกลาวขางตน	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย
เทาน้ัน)



4.	สําหรับผูที่เคยเดินทางไปในประเทศ	24	ดังตอไปน้ี	1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน
5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก	9.อิหราน	10.อียิปต	11.ซาอุดีอาระเบีย	12.ซีเรีย	13.เลบานอน
14.อินเดีย	15.ศรีลังกา	16.ลิเบีย	17.ซูดาน	18.แอลจีเรีย	19.ไนจีเรีย	20.ตุรกี	21.เยเมน	22.โอมาน	23.จอรแดน	24.โซ
มาเรีย	(ตั้งแตปี	2014	เป็นตนมา	ไมสามารถยื่นขอวีซากรุปได	ตองทําวีซาเดี่ยวเทาน้ัน)

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

การ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออกเมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของทานได)

2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ยิ้มหามเห็นฟัน	มองเห็นทัง้ใบหนาและ

ใบหูทัง้สองขางชัดเจน	และหามสวมเสื้อสีขาว	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ	ไมสวม
เครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชัน่	เเวนสายตา	รูปถายมีอายุไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	และตองไมใช
สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

4.	เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร	(กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)

5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	18	ปี	เดินทางใชเอกสารเพิม่เติม	จากขอ	1-3	ดังน้ี
5.1	เดินทางพรอมพอแม	/	เดินทางพรอมพอ	หรือ	แม

5.1.1	สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	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)	ทัง้น้ีกรณีเด็กอายุตํ่ากวา	6	ปี	ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด)	ตัวจริง
5.2.2	สําเนาทะเบียนสมรสพอแม	
5.2.3	สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม	
5.2.4	กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร	(ใบเกิด)	ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.5	ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม	ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน

6.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ	ใชเอกสารเพิม่เติม	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

หมายเหตุ	:	
1.	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาติการทํางานใน

ประเทศไทยเทาน้ัน	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว	(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง

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

เอกสารยื่นวีซา
4.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)

5.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ	(ในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได)
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	ทานละ	5,060	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	(กรุณาสอบถามรายละเอียดไดทีเ่จาหนาทีฝ่ ายขาย)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติคเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร



(ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ	:	ออสเตรีย	เบลเยีย่ม	สา
ธารณรัฐเช็ก	เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรัง่เศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวีย	ลัก
เซมเบิรก	มอลตา	เนเธอแลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิส
เซอแลนดเอสโทเนีย	ไมสามารถขอวีซาดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง
หนา**

ยังไมรวมคาวีซาจีนแบบกรุปทองเที่ยว	ทานละ	1,000	บาท
กรุณาเตรียมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น	ทานละ	240	หยวน	/	ทริป	/	ตอทาน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

3.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	ขึ้นไป	คืนคาใชจายทัง้หมด	
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	-	29	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	1	-	14	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคนเดิน

ทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดิน
ทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน	

5.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯ	จะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชน	คา
ตัว๋เครื่องบิน	คาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไม
สามารถเดินทางได

6.	ยกเวนกรุปทีอ่อกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด	เชน	ปีใหม,	สงกรานต	เป็นตน	บางสายการบินมีการการัน
ตีมัดจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	CHARTER	FLIGHT	จะไมมีการคืนเงิน
มัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด	ไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7.	กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทัง้กรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศทีร่ะบุไวในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น

8.	เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดิน
ทาง		พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทัง้สิ้น


