
 

 

XW-X11:ทวัรซ์อีาน ล ัว่หยาง 5วนั 3คนื  

 

XW-X11 ทวัรซ์อีาน ล ัว่หยาง 5วนั 3คนื  

สมัผสั ซอีาน ดนิแดนแหง่อารยธรรมจนี 

สสุานกองทพัทหารฉนิซ ีล ัว่หยาง เตงิเฟิง วดัเสา้หลนิ น ัง่รถราง ป่าเจดยี ์โชว์
กงัฟ ู ประตหูลีจ้ ิง่ ถ า้หลงเหมนิ หลงิเป่า ซอีาน เจดยีห์า่นป่าเล็ก พพิธิภณัฑซ์ี

อาน   
จตัรุสัหา่นป่าใหญ ่จตัรุสัหอกลอง ถนนคนเดนิหยุเหมนิ    

ทีพ่กั:โรงแรมระดบั 4 ดาว  

** ราคานีร้วมคา่วซีา่แบบกรุป๊แลว้** 

เดนิทางสบายโดยสายการบนิ NOKSCOOT ล าใหญ ่B777-200ER 415 ทีน่ ัง่ 

 

 



วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

2  ซอีาน สุสานกองทพัฉนิซ ี(รวมรถ) ล ัว่หยาง  

3  ล ัว่หยาง เตงิเฟิง วดัเสา้หลนิ น ัง่รถราง ป่าเจดยี ์โชวก์งัฟู ประตหูลีจ้ ิง่ ถ า้หลงเหมนิ 
หลงิเป่า 

4  หลงิเป่า ซอีาน เจดยีห์า่นป่าเล็ก พพิธิภณัฑซ์อีาน จตัรุสัหา่นป่าใหญ ่จตัรุสัหอกลอง 
ถนนคนเดนิหยุเหมนิ สนามบนิซอีาน 

5  ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

24 - 28 Jan 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

31 Jan - 04 Feb 2018  17,888  17,888 17,888 5,000 6,500 

28 Feb - 04 Mar 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

21 - 25 Mar 2018  18,888  18,888 18,888 5,000 6,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

17.30  คณะเดนิทาง พรอ้มกนัทีช่ ัน้ 3 ผูโ้ดยสารขาออก ทา่อากาศยานนานาชาตดิอน
เมอืง หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิหมายเลข 7สายการบนิ NOKSCOOT (XW) (รับ
เอกสารตา่ง ๆ พรอ้มขอ้แนะน าขัน้ตอนจากเจา้หนา้ที)่ กระเป๋าทกุใบจะตอ้งฝากใหก้บั
ทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิดว้ยตวัทา่นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ
บนิ 

21.25  ออกเดนิทางสู ่ซอีาน โดยสายการบนิ NOK SCOOT เทีย่วบนิที ่XW890 

02.10  เดนิทางถงึ สนามบนิซอีาน น าทา่นผา่นพธิกีารประทบัตราหนังสอืเดนิทางและรับ
กระเป๋าสมัภาระ พบมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ จากนัน้น าทา่นขึน้รถโคช้ปรับอากาศ ซอีาน เป็น
เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใตข้องปักกิง่ หลงัจากผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูท่ีพ่ัก 

พกัที ่SKYTEL HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4 ดาว 

 



วนัที ่2 ซอีาน สุสานกองทพัฉนิซ ี(รวมรถ) ล ัว่หยาง  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

น าทา่นเดนิทางสู ่กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวมรถแบตเตอรี)่ 
สถานทีส่ าคญัทีส่ดุของเมอืงซอีาน ทีไ่ดรั้การประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผา่นชม บรเิวณทีค่าดวา่เป็น สสุานของ
จักรพรรดจิิน๋ซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวม แผน่ดนิจนีใหเ้ป็น
หนึง่เดยีวไดส้ าเร็จ ปัจจบุนัมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แตย่ังไมม่กีารเปิดสสุาน แวะ
ชม รา้นเครือ่งปัน้ดนิเผา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึอนัเป็น
เอกลกัษณ์แหง่เมอืงซอีาน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู สุก ี ้ซอีาน 

บา่ย  น าทา่นแวะ รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มาฝากคนทางบา้น จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่ล ัว่หยาง ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) อดตีราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่
สบืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศ ์ยนืยาวนับ เป็นทีส่องรองจากซอีาน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Peony Plaza Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่3 ล ัว่หยาง เตงิเฟิง วดัเสา้หลนิ น ัง่รถราง ป่าเจดยี ์โชวก์งัฟู ประตหูลีจ้ ิง่ ถ า้หลงเห
มนิ หลงิเป่า 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเตงิฟง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ
สถานทีท่ีข่ ึน้ชือ่ในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายทุธชาวจนี) น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเสา้หลนิ 
(รวมรถแบตเตอรี)่ ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่ “พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ า
พทุธศาสนานกิายเซน โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ตอ่มาอาราม
แหง่นี้กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตวัทีรู่จั้กกนัด ีในนาม “กงัฟ”ู 
น าทา่นชมสิง่ส าคญัในวัดเสา้หลนิ อนัไดแ้ก ่วหิารสหสัพทุธ สถานทีป่ระดษิฐาน
ประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์น าทา่นชม 
ป่าเจดยี ์ทีม่หีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจอุฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวัด
เสา้หลนิ จากนัน้น าทา่นชม  การแสดงกงัฟ ูทีม่กีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัด
แสดงใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้มทีโ่รงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัด 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่ล ัว่หยาง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่ประตเูมอืงโบราณลีจ่ ิง่ ไดร้ับการยกยอ่งวา่เป็น "หอประตเูมอืงอนัดบัหนึง่
แหง่จงหยวน และเป็นทีห่นึง่แหง่ประตเูมอืงโบราณ" เมือ่เดนิผา่นประตเูขา้ไปจะมถีนน
โบราณเสน้ยาว ทีส่องขา้งทางเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายของของชาวบา้น ทีน่ี่จงึไดช้ือ่วา่



เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วเพยีงหนึง่เดยีวของลัว่หยาง ทีร่วมเอาทีก่นิ พัก เทีย่ว และซือ้หา
ของฝากมารวมไวไ้ดใ้นทีเ่ดยีวกนั จนมคี ากลา่วทีว่า่ "ไมม่าประตเูมอืงโบราณลีจ่งิ 
เทา่กบัมาไมถ่งึจรงิเมอืงลัว่หยาง" 

เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ: ถ า้หนิหลงเหมนิ หมูถ่ า้พนัพระทีต่ ัง้อยูร่มิฝั่งน า้อีเ๋จยีง เป็น
พุทธสถานเกา่แกท่ ีส่ าคญัและนา่ตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแหง่หนึง่ของจนี สรา้งราวปี 
พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิม่เตมิเร ือ่ยมาจนถงึสมยัราชวงศถ์งั 
โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ า้หรอือุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรปู
พระพุทธเจา้ พระโพธสิตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพ
จติรกรรมลงบนผนงัถ า้ สรา้งโดยการอุปถมัภข์องชนช ัน้สูงในสมยัน ัน้ๆ บูเซ็ค
เทยีนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวน
มาก เพือ่บรูณะถ า้หนิหลงเหมนิแหง่นี ้การสรา้งถ า้พระพุทธแหง่นีท้ ีไ่ดร้บั
อทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลางปจัจบุนัองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเห
มนิเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค .ศ. 2000 (ราคาทวัรเ์สรมิลูกคา้สามารถ
ตดิตอ่สอบถามไดท้ีไ่กด)์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหลงิเป่า 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่Zijingong Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่4 หลงิเป่า ซอีาน เจดยีห์า่นป่าเล็ก พพิธิภณัฑซ์อีาน จตัรุสัหา่นป่าใหญ ่จตัรุสั
หอกลอง ถนนคนเดนิหยุเหมนิ สนามบนิซอีาน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงหลวงของ
มณฑลสา่นซ ีจากนัน้น าทา่นชม เจดยีห์า่นป่าเล็ก อยูห่า่งจากตวัเมอืงซอีานไปทาง
ตอนใตร้าว 2 กโิลเมตร โดดเดน่ดว้ย เจดยีส์งู 13 ชัน้ เดมิม ี15 ชัน้ แตย่อดเจดยีห์กัพัง
จากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญ ่และยังคงรอ่งรอยนัน้ไวอ้ยู ่ภายในบรเิวณม ีพพิธิภณัฑซ์ี

อาน เป็นพพิธิภัณฑใ์หมท่ีร่วบรวมโบราณวัตถทุีข่ดุคน้พบจาก สสุานโบราณและของเกา่
จากพืน้ทีต่า่งๆ รอบฉางอานนับแสนชิน้ จากนัน้น าทา่นแวะรา้นกระเบือ้งสามส ีใหท้า่น
เลอืกชมและเลอืกซือ้ สนิคา้พืน้บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลเหอหนาน ซึง่เป็นหตัถกรรม
โบราณของจนียคุราชวงคถ์ัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูเกีย๊วซอีาน 

บา่ย  ผา่นชม จตัรุสัเจดยีห์า่นป่าใหญ ่ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณดา้นหนา้ทางเขา้วัดเจดยีห์า่นป่า
ใหญ ่ทา่นจะไดถ้า่ยรปูคูก่บัรปูปัน้พระถังซมัจ๋ัง และยังมเีจดยีห์า่นป่าใหญเ่ป็นฉาก
ดา้นหลงัอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นแวะ แวะเลอืกซือ้ผซีวิเครือ่งรางน าโชค คา้ขาย
ร า่รวย จากนัน้น าทา่น ผา่นชมจตัรุสัหอระฆงั และ หอกลอง ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืงซอีาน จากนัน้น าทา่นชม โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุ
ตา่งๆในสมัยราชวงศถั์ง ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทีรุ่ง่เรอืง
อยา่งสดุๆ 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิหยุเหมนิ ใหท้า่นเลอืกซือ้
สนิคา้และอาหารพืน้เมอืง เชน่ รปูปัน้ทหารดนิเผาทีเ่ป็นสญัญลกัษณ์ของเมอืงซอีาน
หรอืขนมถ่ัวเคลอืบน ้าตาล และมสีนิคา้มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้เป็นของฝาก น าทา่น
เดนิทางสู ่สนามบนิซอีาน 

 

วนัที ่5 ทา่อากาศยานดอนเมอืง 

03.30  เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ NOKSCOOT เทีย่วบนิที ่XW889 

05.45  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ

สิง่ทีลู่กคา้จ าเป็นตอ้งรบัทราบกอ่นเดนิทาง 

-  เนื่องจากเป็นทวัรร์าคาพเิศษทีไ่ดร้ับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจนี รว่มกบัการทอ่งเทีย่ว
แหง่เมอืงจนี ทกุเมอืง ก าหนดใหม้กีาร ประชาสมัพนัธส์นิคา้พืน้เมอืงใหนั้กทอ่งเทีย่วทั่วไปไดรู้จั้กใน
นามของรา้นรัฐบาล อาทเิชน่ บวัหมิะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, ผา้ไหม, ผชีวิ,รา้นยางพารา ซึง่
จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบ
วา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งใหท้กุทา่นแวะเขา้ไปชม แตจ่ะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของ
ลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัซือ้ใดๆทัง้ส ิน้ 

*** หากลกูคา้ทา่นใดไมร่ว่มเดนิทางตามรายการ หรอืไมเ่ขา้รา้นสนิคา้พืน้เมอืงหรอืรา้นของรัฐบาลรา้น
ใดๆก็ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่จะสาเหตใุดกต็าม ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยเพิม่ รา้นละ 2,000 
บาท ตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น โดยไกดท์อ้งถิน่จะเป็นผูเ้ก็บเงนิจากลกูคา้โดยตรง *** 

-  ลกูคา้ทา่นใดทีอ่ยูต่า่งจังหวัดและตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (หรอืเครือ่งบนิ, หรอืรถทัวร,์ หรอืรถไฟ) 
กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองทัวรท์กุครัง้ กรณุาอา่นโปรแกรมอยา่งละเอยีดทกุหนา้ และ
ทกุบรรทัด เนื่องจากทางบรษัิทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั 

หมายเหต:ุ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ กรณีทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ เพือ่
เดนิทางมาทีส่นามบนิดอนเมอืง กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นท าการจอง   กรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิาร
จากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ 
หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้)  โปรดเขา้ใจและรับทราบวา่  ผูจั้ด
จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี 

 



เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัเดนิทาง 

กรุป๊นีเ้ป็นการยืน่วซีา่แบบกรุป๊คา่ยนืวซีา่รวมในคา่ทวัรแ์ลว้ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (กรณีท าวซีา่แบบกรุป๊) 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ *ตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทาง
ไป-กลบั ตอ้งมหีนา้วา่ง  อยา่งนอ้ย 2 หนา้ ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก มฉิะนัน้บรษัิทจะไม่
รับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น* โดยทา่นถา่ยรปู หรอื สแกนหนา้
หนงัสอืเดนิทาง (หนา้ทีม่รีปูทา่น) แบบเต็มหนา้รายละเอยีดครบถว้น ชดัเจน ไมด่ า ไมเ่บลอ 
หา้มขดีเขยีดลงบนหนา้พาสปอรต์โดยเด็ดขาด  สง่มาทาง E-mail เมือ่ทา่นตกลงท าการจอง 
(หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารดุใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้เกดิการช ารดุ  เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-
ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้ 

2. รปูถา่ยสถีา่ยหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ทา่นละ 2 รปู ลูกคา้ถอืไปทีส่นามบนิ
เอง ณ วนัเดนิทาง (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ตอ้งไมใ่ช ้

สติ๊กเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร)์ 
3. พาสปอรต์เลม่จรงิ ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
ลกูคา้ถอืไปทีส่นามบนิเอง ณ วันเดนิทาง (หนงัสอืเดนิทางตอ้งเป็นเลม่ทีส่ง่ชือ่ใหเ้ราท าวซีา่
เทา่น ัน้!!) 

 

ส าคญัมาก: กรณุาน าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)และรปูถา่ยมาในวันเดนิทางทางบรษัิทฯจะไม่
รับผดิชอบกรณีทีท่า่นลมืน ารปูถา่ยมา หรอื น าหนังสอืเดนิทางมาผดิเลม่  

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง (กรณีท าวซีา่แบบเดีย่ว ตอ้ง
ช าระเพิม่ ทา่นละ 2,000 บาท) 



1.หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุถงึวันเดนิทางไป-กลบั 
มฉิะนัน้บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น   

2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็    
3.รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ มพีืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์
หรอืรปูพริน้ซจ์าก คอมพวิเตอร ์ (รปูใหมถ่า่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน อดัดว้ยกระดาษสโีกดกัและฟจู ิเทา่นัน้ ) 

4.ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน,ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ(ถา้ม)ี ของผูเ้ดนิทาง   
หมายเหต ุ: การขอวซีา่จนีใชเ้วลาประมาณ 4 วันท าการ (อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานทตู
จนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางหรอืเอกสารลา่ชา้ **ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  800 

บาท 
กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

กรณุาตรวจสอบเอกสารทีต่อ้งใช ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกรณุาสอบถามขอ้มลูกบัทางบรษัิท  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ย

ตนเอง  เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

*** ออกเดนิทางข ัน้ต า่  20 ทา่น หากเดนิทางต า่กวา่ก าหนด มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนั
หรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ 

***การนบัอายเุด็ก ใชว้นั เดอืน ปีเกดิ ตามหนา้พาสปอรต์ และวนัทีเ่ดนิทาง เป็นเกณฑใ์นการ
นบัอาย*ุ** 

อตัราคา่บรกิารรวม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั กรงุเทพฯ-ซอีาน-กรงุเทพฯ 

2.คา่วซีา่ทอ่งเทีย่วจนีแบบกรุ๊ปส าหรับผูท้ีถ่อืพาสปอรต์ไทย (ตอ้งเดนิทางไปและกลบัพรอ้มคณะ
เทา่นัน้)  

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 3 คนื (พักหอ้งละ  2 ทา่น หากพกั 3 ทา่นในหอ้งเดยีวกนัจะเป็นหอ้งแบบเตยีงคูแ่ละ
เสรมิเตยีงสปรงิ) 

4.คา่อาหารทวัร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค า่ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 
5.คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่มัคคเุทศก ์ 

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไมเ่กนิ 20 กก. ตามทีส่ายการบนิก าหนด 
7.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
ประกนัภัยทีบ่รษัิทท าไว(้ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตก
ลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม  
1.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีน่อกเหนือจากรายการ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่

โทรสาร  
คา่ทวีชีอ่งพเิศษ คา่มนิบิาร ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

3.คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
4.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ชาวตา่งชาต ิและ ตา่งดา้ว 

5.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) กรณีน ้าหนักกระเป๋าเกนิทา่น
ตอ้งช าระคา่น ้าหนักกระเป๋ากบัสายการบนิโดยตรงตามทีท่างสายการบนิเรยีกเก็บ 
6.(6.1)คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถปักกิง่ 180RMB(หยวนจนี) ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น 

(6.2)คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์400บาท ตอ่ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น (เด็กตอ้งเสยีคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ)่ 



 เง ือ่นไขในการจอง  มัดจ าทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 30 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจัดหรอืยกเลกิการเดนิทาง)  

 

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจอง
ทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการ

เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง

บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น

, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ

ในโปรแกรม 
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

12. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 
13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก

บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
14. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผู ้

จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
15. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ 

  

 


