
 

 
 
 
 



วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – เมืองเจิ้งโจว 
 

14.00 น. พร๎อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยสมายล์ (WE) พบเจ๎าหน๎าที่
คอยให๎การตอนรับ และดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 

 
16.55 น. นําทุกทํานเหินฟ้าสูํ สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE680  (สายการบินไทยสมายล์ มีบริการ

อาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ผํานขั้นตอนการตรวจ

คนเข๎าเมืองและรับสัมภาระเรียบร๎อยแล๎ว นําทํานเดินทางสูํโรงแรมที่พักเมืองซิงหมี้  
พักที่  CHEERDE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ถ้ําหลงเหมิน – เมืองหลิงเป่า  
 

เช้า  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเช๎านําทํานเดินทางสูํ วัดเส้าหลิน ที่มีความเกําแกํอายุมากกวํา 1,500 ปี ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของ

เทือกเขาซงซาน หนึ่งในจํานวนห๎ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ระหวํางเมืองลั่วหยาง และเมืองเจิ้ง
โจว โดยจักรพรรดิ เสี่ยวเหวิน ทรงสร๎างขึ้นเมื่อ 48 ปี กํอนพุทธศักราช (ค.ศ. 495) เพ่ือให๎เป็นที่พํานักของภิกษุ         
ผู๎เดินทางมาจากอินเดีย สํวนยุทธจักรเส๎าหลินตํานานระบุวํา ถือกําเนิดขึ้นในราว 23 ปี กํอน พ.ศ. (ค.ศ. 520) โดย
ทําน โพธิธรรม สมณะในพระพุทธศาสนาผู๎  จาริกมาจากอินเดีย ทํานเป็นผู๎ริเริ่มการฝึกฝนออกกําลังกาย เพ่ือให๎
กล๎ามเนื้อและข๎อตํอตํางๆ แข็งแรง ลักษณะการเคลื่อนไหวของรํางกายในการฝึกฝนนั้น ทํานได๎เลียนแบบมาจากทําที
ของสัตว์ชนิดตํางๆ ที่ได๎พบเห็นมา และนับแตํนั้นภิกษุแหํงวัดเส๎าหลินก็ถือปฏิบัติ การฝึกฝน รํางกายรวมทั้งวิทยายุทธ์ 
ทั้งหลายเป็นวัตรประจําวัน ให๎ทํานชมสถานที่สําคัญในวัดเส๎าหลินอันได๎แกํ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ๎าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 

 



 

  
 ชมป่าเจดีย์ หรือ ถําหลิน ที่มีหมูํเจดีย์กวํา 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ๎าอาวาสของวัดเส๎าหลินและ

หลวงจีน จากนั้นนําทําน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงให๎นักทํองเที่ยวได๎ชมภายในวัดเส๎าหลิน 
วัดเส๎าหลินมีชื่อเสียงโดํงดังมากที่สุดในประเทศจีนและในตํางประเทศ ได๎รับการกลําวขานในเรื่องของกระบวนทํา
วิทยายุทธ เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส๎าหลินเป็นอยํางมาก เป็นแหลํงวิชาการตํอสู๎และศิลปะการป้องกัน
ตัวที่ยิ่งใหญํที่สุดของจีน ปรากฏชื่อในนิยายกําลังภายในหลายตํอหลายเรื่อง ซึ่งล๎วนแตํกลําวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลัง
ลมปราณและกังฟูเส๎าหลินอยูํเสมอ 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 



   

 นําทํานเดินทางไปยัง เมืองลั่วหยาง นําทํานชม ถ้ําหลงเหมิน หรือวัดถ้ําผาหลงเหมิน (รวมคํารถแบตเตอรี่) เป็นหมูํถ้ํา
ที่สลักบนผาหินเกือบ 2,500 ถ้ํา สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 5-7 ถือเป็น 1 ใน 3 ประติมากรรมถ้ําทางพุทธ
ศาสนาที่สําคัญที่สุดของจีน สถานที่แหํงนี้ได๎รับการประกาศเป็นมรดกโลก ในปี ค .ศ. 2000 เนื่องด๎วยความวิจิตร
พิสดารที่เป็นถ้ําสลักพระพุทธรูปได๎งดงามที่สุด และมีใบหน๎าเป็นชาวจีนมากที่สุดด๎วย และที่เยี่ยมยอดไปกวํานั้นคือ 
เป็นถ้ําหินที่มีฮวงจุ๎ยดีมากที่สุดอีกด๎วย กลําวกันวํา ณ ที่แหํงนี้เป็นเสมือน "ประตูมังกร" คือภูมิประเทศติดภูเขาและ
แมํน้ํา ซึ่งแมํน้ําที่วํานี้ชื่อ "อีเหออัน" พระพุทธรูปองค์ใหญํสุดมีความสูงกวํา 17 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่  RAMADA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 



วันที่สาม เมืองหลิงเป่า – เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – (OPTION SHOW ราชวงศ์ถัง) 
 

เช้า  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเช๎านําทํานออกเดินทางจากเมืองหลิงเป่าไปยัง เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญํที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือของประเทศจีน ซีอานเป็นเมืองแหํงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองและเป็นปลายทางของเส๎นทางสาย
ไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกวํา 3,100 ปี ซึ่งมีความหมายวํา "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่
เจริญและใหญํที่สุดในสํวนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญํที่สุดในประเทศจีน 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 นําทํานเดินทางสูํ พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมคํารถแบตเตอรี่แล๎ว) ตั้งอยูํหํางจากตัวเมืองซี

อานไปทางทิศตะวันออก ชาวจีนเรียกสุสานแหํงกองทัพของจักรพรรดิจิ๋นซีฮํองเต๎วํา “ฉินหยํง” บ๎างเรียก “ปิงหมํา
หยํง” โดยปิง หมายถึง ทหาร หมํา หมายถึง ม๎า และหยํง หมายถึง หุํน ซึ่งสุสานกองทัพมีทั้งหมด 3 หลุม โดยทางการ
เปิดให๎ชมเพียงหลุมที่ 1 และ 3 เทํานั้น สถานที่แหํงนี้ถูกขุดพบโดยบังเอิญ ในปี ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมูํบ๎านซีห
ยาง ในขณะที่ขุดดินเพื่อทําบํอน้ํา บริเวณเชิงเขาหลีซาน โดยในระหวํางที่ขุดนั้นก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา ที่
ทราบภายหลังวํามีอายุมากกวํา 2,000 ปี 
ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดค๎นพบวัตถุโบราณที่
เป็นกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถม๎า
และม๎าศึก จํานวนทั้งสิ้นกวํา 7,400 ชิ้น 
ภายในบริเวณพ้ืนที่หลุมสุสานกวํา 25,000 
ตร.ม. สุสานจิ๋นซีฮํองเต๎ได๎รับการคัดเลือก
ให๎เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 
2530 

 
 
 
 OPTION : โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป์ชุดตํางๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความ

เจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุํงเรืองอยํางสุดๆ ราคาโชว์นี้ไมํรวมอยูํในรายการทัวร์ สงวนสิทธิ์เฉพาะทํานที่สนใจ
เทํานั้น ราคาโชว์ประมาณ 200 หยวน สามารถติดตํอสอบถามได๎จากไกด์ท๎องถิ่นในวันเดินทาง โชว์ใช๎เวลาแสดง
ประมาณ 90 นาที สําหรับทํานที่ไมํได๎สนใจซื้อ Option เสริมดูโชว์ สามารถเดินเลํนช๎อปปิ้งบริเวณโดยรอบได๎ 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ่ต์สุกี้  
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1


วันที่สี่ เมืองซีอาน – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – วัดลามะ – จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง 
– ช้อปปิ้งย่านจัตุรัศหอระฆัง – นั่งรถไฟความเร็วสูงซีอาน-เจิ้งโจว – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – สนามบินสุวรรณ
ภูมิ – กรุงเทพฯ  

 

เช้า  บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นําทํานชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน ซึ่งอยูํในบริเวณเดียวกัน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค๎นพบจาก สุสาน

โบราณและของเกําจากพ้ืนที่ตํางๆ จัดแสดงไว๎ในพื้นที่กวําง 130,000 ตารางเมตร 
 

   

 นําทํานชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก ตั้งอยูํภายในวัดเจี้ยนฝูซึ่งสร๎างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.684 ในสมัยราชวังศ์ถัง บนพ้ืนที่อันเป็นวัง
เดิมของฮํองเต๎สุยหยางตี้หยางกวําง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ครบรอบ 100 วันการสวรรคตของฮํองเต๎ถังเกาจง โดยแตํเดิมมี
การตั้งชื่อวําวัดเสี้ยนฝู กระทั่งปี ค.ศ.690 ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน จึงได๎เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจี้ยนฝู ขณะที่เจดีย์
หํานป่าเล็กนั้นสร๎างขึ้นในรัชสมัยของฮํองเต๎ถังจงจง ระหวํางชํวงปี ค.ศ.707-709 โดยสร๎างเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม
เหมือนเจดีย์หํานป่าใหญํ แตํรูปทรงเล็กกวําและเตี้ยกวําเล็กน๎อย 

 
 
 
 
 
 



 นั่งรถผํานชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของกําแพงเมืองซีอาน สร๎างเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิ
ถังเกาจง ฮํองเต๎องค์ท่ีสามแหํงราชวงศ์ถัง เจดีย์หํานป่าใหญํ องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบงําย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิม
นั้นสร๎างเพียง 5 ชิ้น แตํเมืองซีอานได๎ประสบภัยแผํนดินไหวมาหลายครั้ง จึงได๎มีการบูรณะเรื่อยมาและมีการบูรณะ
ใหญํในสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ปัจจุบันองค์เจดีย์มี 7 ชั้น สูง 64.1 เมตร ฐานขององค์เจดีย์วัดจากตะวันออก
ไปตะวันตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต๎ยาว 48.8 เมตร เจดีย์หํานป่าใหญํ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความ
รุํงเรืองของพุทธศาสนาในแผํนดินจีน หลังจากที่พระถังซําจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีปเพ่ืออัญเชิญพระไตรปิกกกลับมา 
ทํานก็ได๎พํานักที่วัดต๎าเฉียนและเป็นเจ๎าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได๎มีการสร๎างเจดีย์ 5 ชั้นเพ่ือใช๎ในการเก็บรักษา
พระไตรปิกก ที่ทํานได๎นํามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจํานวนกวําพันเลํม ภายหลังได๎ถูกทําลายลงในสมัย
พระนางบูเช็กเทียน พระนางจึงมีพระบัญชาให๎สร๎างขึ้นใหมํเป็น 10 ชั้น กํอนจะพังทลายจากแผํนดินไหวเหลือเพียง     
7 ชั้นดังที่เห็นในปัจจุบัน (ไมํรวมคําขึ้นเจดีย์) 

 

 
 

 นําทํานชม วัดลามะ หรือยงเหอกง เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือชื่อ วัดลามะเป็นวัดที่มีเนื้อที่กวํา      
6 หมื่นตารางเมตร แตํเดิมวัดลามะแหํงนี้เป็นพระตําหนักที่เฉียนหรงฮํองเต๎ กษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์ชิงสร๎างให๎
องค์ชายสี่หรือหยํงเจิ้ง 

 
 
 
 
 
 
 



เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเป็ดย่าง  
 จากนั้นนําทํานสูํ จัตุรัสหอระฆัง นําทํานชม หอระฆัง ซึ่งตั้งอยูํใจกลางเมืองซีอาน สร๎างจากอิฐและไม๎ เป็นอาคาร

หลังคาสามชั้น มีความสูงทั้งหมด 36 เมตร หอระฆังแหํงนี้เริ่มสร๎างเมื่อปีที่ 17 สมัยจักรพรรดิหงอํูแหํงราชวงศ์หมิง
(ค.ศ.1384) เป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่เดํนชัดของราชวงศ์หมิง เป็นหอระฆังที่มีขนาดใหญํที่ สุดและรักษาไว๎
สมบูรณ์แบบที่สุดของจีนโบราณที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน และ หอกลอง เมืองซีอานสร๎างในปี ค.ศ. 1380 ซึ่งเป็นยุค
การปกครองของฮองวูฮํองเต๎แหํงราชวงศ์หมิง ผํานการบูรณะสองครั้งสองคราในราชวงศ์ชิง อาคารสองชั้นที่รับน้ําหนัก
ด๎วยผนังหลังนี้สูง 34 เมตร มีความยาวจากตะวันออกจรดตะวันตก 52.6 เมตร และความกว๎างจากเหนือจรดใต๎       
38 เมตร สถาปัตยกรรมของหอกลองเป็นการผสมผสานระหวํางรูปแบบศิลปะราชวงศ์ถังและราชวงศ์ชิง รวมทั้งมี
รายละเอียดของนวัตกรรมบางอยํางแต๎มเติมอยูํด๎วย อยํางเชํน มีการอ๎างวําในหอกลองไมํมีการใช๎ตะปูเหล็กสักตัวเดียว 
หอคอยทั้งสองได๎ชื่อวําเป็น “ตึกสองพ่ีน๎อง” หรือ “ระฆังรุํงอรุณและกลองรัตติกาล” เนื่องจากประเทศจีนในอดีต 
โดยเฉพาะราชวงศ์หยวนนั้น จะมีการตีกลองเพ่ือบอกเวลาและเตือนภัยยามมีสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการให๎สัญญาณ
บอกเวลานั้น ยามเช๎าใช๎เสียงระฆัง และยามคํ่าใช๎เสียงกลอง  

 

 
  



 จากนั้นนําทํานสูํ ถนนคนเดิน ที่บรรยากาศเต็มไปด๎วยความคึกคัก สองฝากถนนเรียงรายด๎วยร๎านอาหารน๎อยใหญํ
ติดกัน ทั้งร๎านแบบรถเข็นและตั้งโต๏ะมากมายละลานตา ที่นี่คือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน มีชาวจีนที่นับถือ
ศาสนาอิสลามออกมานั่งรับประทานอาหารและเดินเลือกซ้ือของกินมากมาย ถนนเส๎นนี้มีอาหารให๎เลือกชิมมากมาย  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 
 ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํสถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง สูํเมืองเจิ้งโจวเพ่ือเดินทางกลับสูํสนามบิน เจิ้งโจว

ซินเจิ้ง (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากปกติหากใช๎เวลาเดินทางด๎วยรถต๎องใช๎เวลาราวๆ 6-7 ชั่วโมง 
 

    

23.30 นําทํานเดินทางสูํ ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 681 (สายการบินไทยสมายล์ มี
บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

02.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พร๎อมความประทับใจ 
 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ** 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา/ท่าน (ผู้ใหญ่และเด็ก) 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาพักเดี่ยว 

ราคาไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน 

07 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

19,999 4,000 12,999 

20 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 17,999 4,000 10,999 

12 – 15 มีนาคม 2563 18,999 4,000 11,999 

19 – 22 มีนาคม 2563 18,999 4,000 11,999 

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท ** 
 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูํกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลูกค๎าเป็นหลัก 
 

** สําหรับอัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ  
กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าบริการ เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง ** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ       คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี   
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 20 กก.       คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ   
 คําท่ีพักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทํานหรือ  3 ทําน   คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ    
 คําอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซัก   

รีด มินิบาร์ในห๎อง รวมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน๎าทัวร์กํอนการใช๎บริการ)   
 คําทิปคนขับรถ หัวหน๎าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท๎องถิ่น ทํานละ 1,500 บาท/ทริป/ตํอทําน  
 คําธรรมเนียมและคําบริการยื่นวีซํากรุ๏ปทํองเที่ยวเข๎าประเทศจีน ทํานละ 1,500 บาท (โดยชําระพร๎อมเงินมัดจําครั้งแรก) 

(สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะเทํานั้น) 
 คําธรรมเนียมและคําบริการยื่นวีซําทํองเที่ยวเข๎าประเทศจีน ทํานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซํา

หน๎าดําน หรือวีซํากรุ๏ป) 
  คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยํางเชํน ทํานทําจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจํา สํวนนี้ภายในวันที่ 3 กํอนเวลา 14.00 
น. เทํานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมํได๎รับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทํานมีความประสงค์จะ
เดินทางในพีเรียดเดิม ทํานจําเป็นต๎องเช็คที่วํางและทําจองเข๎ามาใหมํอีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให๎สิทธิ์ลูกค๎ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเข๎า มาตามลําดับ 
เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ กรุณาชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ไมํชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมํครบภายในกําหนด ไมํวําสํวนใดสํ วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทําน
ถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูํในชํวงรอผลการอนุมัติวีซํา รอนัดสัมภาษณ์วีซํา ที่ทําให๎ทางบริษัท
ไมํได๎รับเงินตามเวลาที่กําหนดไมํวํากรณีใดๆก็ตาม คือ กํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 30 วัน ให๎ถือวํานักทํองเที่ยว สละสิทธิการ
เดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัท เชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึง 
ศุกร์ เวลา 8.30 น.–17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทํา
การของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือ

เอเยํนต์ (ผู๎มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสาร
แจ๎งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเทํานั้น ทางบริษัทไมํรับยกเลิกการจองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณี
ใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ต๎องการขอรับเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ (ผู๎มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต๎อง
แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยํางใดอยํางหนึ่ง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ



อํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู๎เดินทาง) พร๎อมหลักฐาน ได๎แกํ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคํ าบริการตํางๆ
ทั้งหมด พาสปอร์ตหน๎าแรกของผู๎เดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผู๎รับมอบอํานาจ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎
นําเงินเข๎าให๎ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของเงินคําบริการ 
2.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของเงินคําบริการ 
2.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวให๎แกํ
นักทํองเที่ยว เชํน การสํารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต๎น ** 
**เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต๎องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน๎าตั๋วเทํานั้น จึงไมํสามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ๎ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินทั้งหมด
ให๎กับทํานทุกกรณี** 

3. การเดินทางท่ีต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ  จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําบริการทั้งหมดไมํวํากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคําบริการนี้ จําเป็นต๎องมีผู๎เดินทางจํานวน 15 ทําน ขึ้นไป ในแตํละคณะ กรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึงตามจํานวนที่
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราคําบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให๎คณะได๎
ออกเดินทาง ตามความต๎องการ) โดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎กับนักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ทราบลํวงหน๎าอยํางน๎อย 10 วัน กํอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมํมีวีซํา และ อยํางน๎อย 21 วัน กํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา แตํหากทางนักทํองเที่ยว
หรือเอเยํนต์ทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวําที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือให๎คณะ
เดินทางได๎ ทางบริษัทยินดีที่จะให๎บริการและดําเนินการตํอไป 

5. ในกรณีที่ลูกค๎าดําเนินการยื่นวีซําเรียบร๎อยแล๎ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์ที่ลูกค๎าชําระมาแล๎วไมํวําสํวนใดสํวนหนึ่ง 
ยกเว๎นในกรณีที่วีซําไมํผํานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค๎าเป็นสําคัญ 

6. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ การยื่นคําร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซําแบบหมูํคณะเทํานั้น กรณีที่ทํานไมํสามารถยื่นวีซําพร๎อมคณะได๎ จะต๎องยื่นกํอน หรือ 

หลัง คณะ และหากเกิดคําใช๎จํายไมํวํากรณีใดๆก็ตาม ทํานจําเป็นจะต๎องชําระคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชํน คําบัตร
โดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต๎องออกกํอนแตํวีซํายังไมํออก เนื่องจากทํานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซําทํองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูํคณะ ไมํจําเป็นต๎องใช๎หนังสือเดินทางฉบับจริง หากทํานสํง สําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน สแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. มาให้กับทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

 



การเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน แบบหมู่คณะ สําหรับผู้เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. (รูปถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหน้าว่างไม่ต่ํากว่า 2 หน้า 
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถ่ายคู่กับหนังสือเดินทาง) ฉากหลังต๎องเป็นพ้ืนสีขาว ถํายมาแล๎วไมํเกิน      

3 เดือน  
 

 
 
 
 
 



2.1. กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดาและมารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ ที่ออกโดย
สํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบ้าน ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา 
และ มารดา , หนังสือรับรองคําใชํจําย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พร๎อมลงนามสําเนาถูกต๎อง 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ บิดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา       
หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคําใชํจําย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไม่ได้เดินทางกับ มารดา จําเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรืออําเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนา     
หน้าหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา หนังสือรับรองคําใชํจําย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

3.    สําเนาสูจิบัตร ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ํากว่า 18 ปี 
 

** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ท่ีดุลย

พินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ดําเนินการ ** 
 

** เอกสารที่ใช้ในการทําวีซ่ากรุ๊ป สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตํารวจตรวจคนเข้าเมืองนั่นเป็นผู้กําหนด 
จึงอาจทําให้มีการเรียกเก็บเอกสารอ่ืนๆเพิ่มเติ่มกะทันหัน ** 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพ่ือการทํองเที่ยวเทํานั้น 
2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู๎เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน๎าปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทํานั้น กรณีที่ทํานถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หน๎าปกสีน้ําเงินเข๎ม) หนังสือเดินทางทูต (หน๎าปกสีแดงสด) และต๎องการเดินทางไปพร๎อมคณะทัวร์อันมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการทํองเที่ยว โดยไมํมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช๎หนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมํผํานการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ดํานตรวจคนเข๎าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ตํางประเทศขา
เข๎าไมํวํากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมํรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสํวนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบ
เหมาจําย หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข๎า -
ออกเมือง หรือด๎วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทํานไมํวํากรณี
ใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจําย หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมือง หรือด๎วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงินคําบริการไมํวําบางสํวนหรือทั้งหมด
ให๎แกํทํานไมํวํากรณีใดๆก็ตาม 



4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง เลขที่วีซํา และอ่ืนๆ เพ่ือใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเยํนต์ไมํได๎สํงหน๎าหนังสือเดิน และ 
หน๎าวีซํามาให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงินมัดจําหรือสํวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของ
ลูกค๎าเป็นสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักทํองเที่ยวที่ไมํได๎เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต๎น 

7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ คํ าตั๋วเครื่องบิน คํา
ภาษีน้ํามัน คําภาษีสนามบิน คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําให๎ต๎นทุนสูงขึ้น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว๎นแตํมีเอกสารลงนามโดยผู๎มี
อํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น 

9. นักทํองเที่ยวต๎องมีความพร๎อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวํางรอการเดินทาง อันไมํใชํเหตุที่
เกี่ยวข๎องกับทางบริษัท อาทิเชํน วีซําไมํผําน เกิดอุบัติภัยที่ไมํสามารถควบคุมได๎ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษัทจะรับผิดชอบคืนคําทัวร์เฉพาะสํวนที่บริษัทยังไมํได๎ชําระแกํทางคํูค๎าของทางบริษัท หรือจะต๎องชําระตามข๎อตกลงแกํคูํค๎า
ตามหลักปฏิบัติเทํานั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตรตํอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยําง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํ
กระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่
โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น 

12. คณะทัวร์นี้ เป็นการชําระคําใช๎จํายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได๎รับการรับรองอยํางถูกต๎อง ณ ประเทศปลายทาง 
ซึ่งบางสํวนของโปรแกรมอาจจําเป็นต๎องทํองเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ทํานไมํต๎องการใช๎
บริการสํวนใดสํวนหนึ่ง ไมํวํากรณีใดก็ตาม จะไมํสามารถคืนคําใช๎จํายให๎ได๎ และ อาจมีคําใช๎จํายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบาง
กรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู๎เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไมํวํากรณี
ใดก็ตาม 
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