
 

 

รหสัทวัร ZET1904046 
ทัวรจีน  เจ้ิงโจว ซีอาน ลั่วหยาง [เลทสโก จิ๋นซียกทพั EP.2] 4 วัน 3 คืน (WE) 
วัดเสาหลิน – ป�าเจดีย – ชมการแสดงกงัฟ ู– ถํ้าหลงเหมิน – เมืองหลิงเป�า – เมอืงซอีาน – 
พิพิธภัณฑกองทัพทหารจิ๋นซีฮองเต – พิพิธภณัฑซีอาน เจดียหานป�าเล็ก – เจดียหานป�าใหญ –  
วัดลามะ – จตุัรัสหอระฆังและหอกลอง – ชอปปم�งยานจัตุรัศหอระฆัง – น่ังรถไฟความเร็วสูงซีอาน 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภมิู – สนามบนิเจ้ิงโจวซินเจ้ิง – เมืองเจ้ิงโจว 
 
14.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน

ไทยสมายล (WE) พบเจาหนาทีค่อยใหการตอนรับ และดําเนินการขั้นตอนการเช็คอิน 
 

 
 
16.55 น. นําทุกทานเหินฟ�าสู สนามบินเจ้ิงโจวซินเจ้ิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที ่WE680  

(สายการบินไทยสมายล มีบรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.30 น. เดินทางถึง สนามบินเจิ้งโจวซินเจ้ิง เมืองเจ้ิงโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน 

ประเทศจีน ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว นําทาน
เดินทางสูโรงแรมทีพ่ักเมืองซิงหมี้  

 
พักที ่ CHEERDE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเทา 
 
วันทีส่อง วัดเสาหลิน – ป�าเจดีย – ชมการแสดงกงัฟู – ถํ้าหลงเหมิน – เมืองหลงิเป�า  
 
เชา บริการอาหารเขา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชานําทานเดินทางสู วัดเสาหลิน ที่มคีวามเกาแกอายมุากกวา 1,500 ป 

ต้ังอยูทางทศิตะวันตกของเทือกเขาซงซาน หน่ึงในจํานวนหายอดเขาอันศักด์ิสิทธิต์าม
ความเช่ือของชาวจีน ระหวางเมอืงลัว่หยาง และเมืองเจิ้งโจว โดยจกัรพรรดิ เส่ียวเห
วิน ทรงสรางขึ้นเมือ่ 48 ป กอนพุทธศักราช (ค.ศ. 495) เพื่อใหเปนที่พํานักของภกิษุ 
ผูเดินทางมาจากอินเดีย สวนยุทธจกัรเสาหลินตํานานระบุวา ถือกําเนิดขึ้นในราว 23 
ป กอน พ.ศ. (ค.ศ. 520) โดยทาน โพธิธรรม สมณะในพระพุทธศาสนาผู จาริกมา



 

 

จากอินเดีย ทานเปนผูริเร่ิมการฝกฝนออกกําลงักาย เพื่อใหกลามเน้ือและขอตอตางๆ 
แข็งแรง ลักษณะการเคลื่อนไหวของรางกายในการฝกฝนน้ัน ทานไดเลียนแบบมาจาก
ทาทีของสตัวชนิดตางๆ ที่ไดพบเห็นมา และนับแตน้ันภิกษแุหงวัดเสาหลินกถ็ือปฏิบัติ 
การฝกฝน รางกายรวมทัง้วิทยายทุธ ทั้งหลายเปนวตัรประจําวัน ใหทานชมสถานที่
สําคัญในวดัเสาหลินอันไดแก วิหารสหัสพทุธ สถานทีป่ระดิษฐานประติมากรรมรูป
พระพทุธเจาในอดตี ปจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค  

 

 

  



 

 

 ชมป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มหีมูเจดียกวา 200 องค ซึง่เปนสถานที่บรรจุอัฐิของ
อดตีเจาอาวาสของวัดเสาหลินและหลวงจีน จากน้ันนําทาน ชมการแสดงกังฟู ทีม่ี
การสืบทอดและมกีารจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชมภายในวดัเสาหลิน วดัเสาหลินมี
ช่ือเสียงโดงดังมากที่สุดในประเทศจีนและในตางประเทศ ไดรับการกลาวขานในเร่ือง
ของกระบวนทาวิทยายุทธ เพลงหมดัมวย พลงัลมปราณและกงัฟูเสาหลินเปนอยาง
มาก เปนแหลงวิชาการตอสูและศิลปะการป�องกันตัวที่ยิง่ใหญที่สุดของจีน ปรากฏช่ือ
ในนิยายกาํลังภายในหลายตอหลายเร่ือง ซึ่งลวนแตกลาวถงึวชิาเพลงหมัดมวย พลงั
ลมปราณและกังฟูเสาหลินอยูเสมอ 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 

 
  

 นําทานเดินทางไปยัง เมืองลัว่หยาง นําทานชม ถํา้หลงเหมิน หรือวดัถํา้ผาหลงเห
มิน (รวมคารถแบตเตอร่ี) เปนหมูถํา้ที่สลักบนผาหินเกือบ 2,500 ถํ้า สันนษิฐานวา
สรางขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 5-7 ถอืเปน 1 ใน 3 ประติมากรรมถํ้าทางพุทธศาสนาที่
สําคัญที่สดุของจนี สถานที่แหงน้ีไดรับการประกาศเปนมรดกโลก ในป ค.ศ. 2000 
เน่ืองดวยความวิจติรพิสดารที่เปนถํ้าสลักพระพุทธรูปไดงดงามที่สุด และมีใบหนาเปน
ชาวจีนมากที่สดุดวย และที่เย่ียมยอดไปกวาน้ันคือ เปนถํา้หินทีม่ฮีวงจุยดีมากที่สุดอีก



 

 

ดวย กลาวกันวา ณ ที่แหงน้ีเปนเสมือน "ประตูมังกร" คอืภมูิประเทศตดิภูเขาและ
แมน้ํา ซึ่งแมน้ําทีว่าน้ีช่ือ"อีเหออัน" พระพุทธรูปองคใหญสุดมคีวามสงูกวา 17 เมตร 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักที ่ RAMADA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรอืเทียบเทา 
 
วันทีส่าม เมืองหลิงเป�า – เมืองซีอาน – พิพิธภณัฑกองทพัทหารจิ๋นซฮีองเต – 
               (OPTION SHOW ราชวงศถัง) 
 
เชา บริการอาหารเขา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 หลังอาหารเชานําทานออกเดินทางจากเมอืงหลิงเป�าไปยงั เมืองซีอาน เปนเมอืงที่

ใหญที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซีอานเปนเมืองแหง
ประวัตศิาสตรที่มช่ืีอเสียงของโลกเมืองและเปนปลายทางของเสนทางสายไหม ซีอาน
มีประวติัอนัยาวนานมากกวา 3,100 ป ซึ่งมคีวามหมายวา "ความสงบสุขช่ัวนิรันดร" 



 

 

ซีอานเปนเปนเมืองที่เจริญและใหญที่สุดในสวนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจนี 
และเปน 1 ใน 10 เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศจีน 

 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู พิพิธภณัฑสสุานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซฮีองเต (รวมคารถ

แบตเตอร่ีแลว) ต้ังอยูหางจากตวัเมืองซอีานไปทางทิศตะวันออก ชาวจีนเรียกสุสาน
แหงกองทพัของจกัรพรรดิจิน๋ซีฮองเตวา “ฉินหยง” บางเรียก “ปงหมาหยง” โดยปง 
หมายถงึ ทหาร หมา หมายถึง มา และหยง หมายถึง หุน ซึง่สุสานกองทัพมีท้ังหมด 
3 หลุม โดยทางการเปดใหชมเพียงหลมุที ่1 และ 3 เทาน้ัน สถานที่แหงนีถ้กูขดุพบ
โดยบังเอิญ ในป ค.ศ. 1974 โดยชาวนาในหมูบานซีหยาง ในขณะทีข่ดุดินเพื่อทาํบอ
น้ํา บริเวณเชิงเขาหลีซาน โดยในระหวางที่ขดุน้ันก็บังเอิญพบกบัซากของทหารดินเผา 
ที่ทราบภายหลังวามีอายุมากกวา 2,000 ป ปจจุบันรัฐบาลจีนขดุคนพบวตัถุโบราณที่
เปนกองทัพทหารดินเผา สรรพาวุธ รถมาและมาศึก จํานวนทัง้สิ้นกวา 7,400 ชิ้น 
ภายในบริเวณพื้นที่หลมุสุสานกวา 25,000 ตร.ม. สุสานจิ๋นซฮีองเตไดรับการ
คัดเลือกใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป พ.ศ. 2530 

 

 



 

 

 OPTION : โชวราชวงศถัง อันตระการตา ชม การแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัย
ราชวงศถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะทีรุ่งเรืองอยางสุดๆ 
ราคาโชวน้ีไมรวมอยูในรายการทวัร สงวนสทิธิเ์ฉพาะทานที่สนใจเทาน้ัน ราคาโชว
ประมาณ 200 หยวน สามารถติดตอสอบถามไดจากไกดทองถิ่นในวันเดินทาง โชว
ใชเวลาแสดงประมาณ 90 นาที สําหรับทานที่ไมไดสนใจซื้อ Option เสริมดูโชว 
สามารถเดินเลนชอปปم�งบริเวณโดยรอบได 

 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟ�ตสกุี้  
พักที ่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา 
 
วันทีส่ี ่ เมืองซีอาน – พิพิธภณัฑซีอาน – เจดียหานป�าเล็ก – เจดียหานป�าใหญ –  
               วดัลามะ – จัตุรสัหอระฆังและหอกลอง – ชอปปم�งยานจัตุรศัหอระฆงั – น่ังรถไฟ

ความเรว็สงูซีอาน-เจ้ิงโจว – สนามบินเจิ้งโจวซินเจิ้ง – สนามบนิสุวรรณภูมิ – 
กรุงเทพฯ  

 
เชา บริการอาหารเขา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานชม พิพิธภณัฑซีอาน ซึง่อยูในบริเวณเดียวกัน เปนพิพิธภัณฑทีร่วบรวม

โบราณวัตถุทีข่ดุคนพบจาก สุสานโบราณและของเกาจากพื้นทีต่างๆ จดัแสดงไวใน
พื้นทีก่วาง 130,000 ตารางเมตร 

 



 

 

 นําทานชม เจดียหานป�าเลก็ ต้ังอยูภายในวดัเจี้ยนฝูซึ่งสรางขึ้นเมือ่ป ค.ศ.684 ใน
สมัยราชวงัศถงั บนพื้นที่อันเปนวงัเดมิของฮองเตสุยหยางต้ีหยางกวาง เพือ่เปน
อนุสรณครบรอบ 100 วันการสวรรคตของฮองเตถงัเกาจง  โดยแตเดมิมีการต้ังช่ือวา
วัดเส้ียนฝ ูกระทัง่ป ค.ศ.690 ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน จึงไดเปลี่ยนช่ือเปน
วัดเจ้ียนฝู ขณะที่เจดียหานป�าเล็กน้ันสรางขึ้นในรัชสมัยของฮองเตถงัจงจง ระหวาง
ชวงป ค.ศ.707-709 โดยสรางเปนเจดียทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเจดียหานป�าใหญ แต
รูปทรงเลก็กวาและเต้ียกวาเล็กนอย 

 

 
 
 น่ังรถผานชม เจดียหานป�าใหญ ต้ังอยูทางทศิใตของกําแพงเมืองซีอาน สรางเสร็จใน

ป ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดิถงัเกาจง ฮองเตองคที่สามแหงราชวงศถงั เจดีย
หานป�าใหญ องคเจดียมรูีปแบบเรียบงาย ในศิลปะจีนผสมอินเดีย เดิมน้ันสรางเพียง 
5 ช้ิน แตเมอืงซอีานไดประสบภัยแผนดินไหวมาหลายคร้ัง จึงไดมีการบูรณะเร่ือยมา
และมกีารบูรณะใหญในสมัยราชวงศหมงิ และราชวงศชิง ปจจุบันองคเจดียมี 7 ช้ัน 
สูง 64.1 เมตร ฐานขององคเจดียวัดจากตะวนัออกไปตะวนัตกยาว 45.9 เมตร จาก
เหนือไปใตยาว 48.8 เมตร เจดียหานป�าใหญ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในแผนดินจีน หลังจากที่พระถงัซําจัง๋เดินทางไปยังชมพูทวีป
เพื่ออัญเชิญพระไตรปฎกกลับมา ทานก็ไดพาํนักทีว่ัดตาเฉียนและเปนเจาอาวาสของ



 

 

วัดน้ี จากน้ันไดมกีารสรางเจดีย 5 ช้ันเพือ่ใชในการเก็บรักษาพระไตรปฎก ที่ทานได
นํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจาํนวนกวาพันเลม ภายหลังไดถูกทําลายลง
ในสมัยพระนางบูเช็กเทียน พระนางจงึมีพระบัญชาใหสรางขึ้นใหมเปน 10 ช้ัน กอน
จะพังทลายจากแผนดินไหวเหลือเพียง 7 ช้ันดังที่เห็นในปจจุบัน (ไมรวมคาขึ้นเจดีย) 

 

 
 นําทานชม วัดลามะ หรือยงเหอกง เปนวดัหน่ึงของศาสนาพุทธนิกายทิเบตอันลือช่ือ 

วัดลามะเปนวัดทีม่ีเน้ือทีก่วา 6 หมื่นตารางเมตร แตเดิมวดัลามะแหงน้ีเปนพระ
ตําหนักที่เฉียนหรงฮองเตกษตัริยองคที่สองของราชวงศชิงสรางใหองคชายส่ีหรือหยง
เจ้ิง 

 



 

 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูเปดยาง  
 จากน้ันนําทานสู จัตุรสัหอระฆัง นําทานชม หอระฆงั ซึ่งต้ังอยูใจกลางเมอืงซอีาน 

สรางจากอิฐและไม เปนอาคารหลงัคาสามช้ัน มคีวามสงูทัง้หมด 36 เมตร หอระฆัง
แหงน้ีเร่ิมสรางเมื่อปที่ 17 สมัยจักรพรรดิหงอูแหงราชวงศหมงิ(ค.ศ.1384) เปน
รูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมที่เดนชัดของราชวงศหมงิ เปนหอระฆังที่มขีนาดใหญ
ที่สุดและรักษาไวสมบูรณแบบที่สุดของจีนโบราณที่สืบทอดจนถงึปจจุบัน และ 
หอกลอง เมืองซีอานสรางในป ค.ศ. 1380 ซึง่เปนยคุการปกครองของฮองวฮูองเต
แหงราชวงศหมงิ ผานการบูรณะสองคร้ังสองคราในราชวงศชิง อาคารสองช้ันที่รับ
น้ําหนักดวยผนังหลงัน้ีสูง 34 เมตร มีความยาวจากตะวันออกจรดตะวันตก 52.6 
เมตร และความกวางจากเหนือจรดใต 38 เมตร สถาปตยกรรมของหอกลองเปนการ
ผสมผสานระหวางรูปแบบศิลปะราชวงศถังและราชวงศชิง รวมทัง้มีรายละเอียดของ
นวัตกรรมบางอยางแตมเตมิอยูดวย อยางเชน มกีารอางวาในหอกลองไมมกีารใช
ตะปูเหล็กสกัตัวเดียว หอคอยทั้งสองไดช่ือวาเปน “ตึกสองพี่นอง” หรือ “ระฆังรุงอรุณ
และกลองรัตติกาล” เน่ืองจากประเทศจีนในอดีต โดยเฉพาะราชวงศหยวนน้ัน จะมี
การตีกลองเพื่อบอกเวลาและเตือนภัยยามมีสถานการณฉุกเฉิน โดยการใหสัญญาณ
บอกเวลาน้ัน ยามเชาใชเสียงระฆัง และยามค่ําใชเสียงกลอง  

 

 



 

 

 จากน้ันนําทานสู ถนนคนเดนิ ที่บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก สองฝากถนนเรียง
รายดวยรานอาหารนอยใหญติดกัน ทัง้รานแบบรถเขน็และต้ังโตะมากมายละลานตา 
ที่น่ีคือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน มีชาวจนีที่นับถอืศาสนาอิสลามออกมาน่ัง
รับประทานอาหารและเดินเลือกซื้อของกินมากมาย ถนนเสนน้ีมอีาหารใหเลือกชิม
มากมาย  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ น่ังรถไฟความเร็วสูง สูเมืองเจิ้งโจว

เพื่อเดินทางกลับสูสนามบิน เจิ้งโจวซินเจ้ิง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) จาก
ปกติหากใชเวลาเดินทางดวยรถตองใชเวลาราวๆ 6-7 ช่ัวโมง 

 

 
   
23.30 นําทานเดินทางสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทยสมายล (WE) เที่ยวบินที่ WE 681 

(สายการบินไทยสมายล มีบรกิารอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
02.40 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... พรอมความประทบัใจ 
 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุ

ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ** 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ราคา/ทาน (ผูใหญและ

เด็ก) 
หองละ 2-3 ทาน 

ราคาพักเดี่ยว ราคาไมรวมต๋ัว
เครื่องบิน 

07 – 10 กุมภาพันธ 2563 
(วันมาฆบูชา) 19,999 4,000 12,999 

20 – 23 กุมภาพันธ 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 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทปิคนขบัรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 
บาท/ทาน/ทรปิ** 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป** 
(สําหรับหนังสือเดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน) 
** อัตราคาบริการ สําหรบัเดก็อายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 7,900 
บาท ** 
 
ในกรณียกเลิกการเดนิทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษทั
จะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณใีดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบรษัิทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกบัการ
สายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทกุครัง้ เพ่ือประโยชน
แกตัวทานเอง 
 โรงแรมที่พกัอาจมกีารสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกบัความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
 
 

 
** สําหรับอตัราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ  



 

 

กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการ
เดนิทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ      
 คาภาษีสนามบินทกุแหงที่ม ี  
 คาน้ําหนักกระเป�าสมัภาระทานละไมเกิน 20 กก.       
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ   
 คาที่พกัตามที่ระบุในรายการ พกัหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน   
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
 คาจางมคัคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง    
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มนิิบารในหอง รวมถงึคาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนาทัวรกอนการใชบริการ)   

 คาทิปคนขับรถ หวัหนาทวัร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน  
 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท (โดย

ชําระพรอมเงนิมดัจําคร้ังแรก) (สําหรับหนังสือ เดินทางไทย และตองเดินทางไป-กลับพรอม
คณะเทาน้ัน) 

 คาธรรมเนียมและคาบริการยืน่วีซาทองเทีย่วเขาประเทศจีน ทานละ 1,800 บาท (ในกรณีที่
ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซาหนาดาน หรือวีซากรุป) 

  คาภาษมีูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบรกิาร 



 

 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 21 วัน พรอม
ชําระเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจอง
วันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจาํ สวนน้ีภายในวันที ่3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไมไดรับยอดเงินมดัจําตามเวลาทีก่ําหนด และหากทานมคีวาม
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดมิ ทานจาํเปนตองเช็คทีว่างและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณี
ที่คณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสทิธิ์ลูกคารายถดัไป 
เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด
ทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากดั 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวนัเดินทาง
อยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายใน
กําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูในชวงรอผลการอนุมติัวีซา รอนัดสมัภาษณวีซา ทีท่ําใหทางบริษทั
ไมไดรับเงินตามเวลาทีก่ําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ให
ถือวานักทองเที่ยวสละสิทธกิารเดินทางในทวัรน้ันๆทันท ี

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษทั ดังน้ี วันจันทร ถงึ ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวนัหยุดนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวา
เปนวันหยดุทาํการของทางบริษทั 

 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง 

การเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมรีายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล 
หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง เพือ่ลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลกิการจองกบั
ทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา
กรณีใดๆทัง้สิ้น 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอรับเงนิคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณี



 

 

ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงนิ หลกัฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทัง้หมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมดุบัญชีธนาคารทีต่องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ่นไขการคืนเงิน
คาบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน
คาบริการ 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วนั คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการทีชํ่าระแลวทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการทีชํ่าระแลวเน่ืองจากการจดัเตรียม 
การจดัการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เปนตน 
** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัว
เทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกบัทานทุกกรณี** 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมดัจําหรือซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมกีารคืนเงินมดัจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีทีม่ีผู
เดินทางไมถงึตามจํานวนทีก่ําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิ เล่ือน หรือ 
เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน 
กอนการเดินทางสาํหรับประเทศที่ไมมวีีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศทีม่วีีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทกุทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิม่จาก
การที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาทีท่างบริษทักาํหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัท
ยินดีที่จะใหบริการและดาํเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยืน่วีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทวัรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทตู กรณี



 

 

น้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด โดยคาํนึงถงึประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษทัเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทาํในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดงัน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยดุนักขตัฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถอืวาเปน
วันหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ขอมูลสาํคญัเกี่ยวกบั การย่ืนคาํรองขอวซีา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะเทาน้ัน กรณีทีท่านไมสามารถยื่นวีซา

พรอมคณะได จะตองยื่นกอน หรือ หลงั คณะ และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆกต็าม ทาน
จําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) 
จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. การยื่นขอวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบหมูคณะ ไมจาํเปนตองใชหนังสือเดินทางฉบับจริง หาก
ทานสง สําเนาหนาหนังสือเดนิทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน สแกนไฟลเปนรปูภาพ หรอื 
ไฟล PDF. มาใหกบัทางบริษทัเรียบรอยแลว  

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวซีาทองเที่ยวประเทศจีน แบบหมูคณะ สําหรบัผูเดินทางที่ถอื
หนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟลเปนรปูภาพ หรือ ไฟล 

PDF. (รูปถายจากมือถอืไมสามารถใชได) มีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา 

2. รูปถายสี หนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตืเมตร (ถายคูกบัหนังสือเดินทาง) ฉากหลังตอง
เปนพื้นสีขาว ถายมาแลวไมเกิน 3 เดือน  
 
 
 



 

 

 
 
2.1. กรณีผูเดินทางอายุไมถงึ 18 ปบริบรูณ  

- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง 
ไปตางประเทศ ทีอ่อกโดยสํานักงานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบียนบาน ทัง้ภาษาไทย 
และ ภาษาอังกฤษ , สําเนาหนาหนังสือเดินทาง ของบิดา และ มารดา , หนังสือรับรองคาใช
จาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอมลงนามสําเนาถกูตอง 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั บดิา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบุตรเดินทาง ไป
ตางประเทศ (ของมารดา) ใหบตุรเดินทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
- กรณีเด็ก ไมไดเดนิทางกบั มารดา จําเปนตองมี หนังสือยินยอมใหบตุรเดนิทาง ไป
ตางประเทศ (ของบิดา) ใหบตุรเดนิทางไปตางประเทศ ที่ออกโดยสํานักงานเขตหรือ
อําเภอ ตามทะเบียนบาน (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , สําเนาหนาหนังสอืเดินทาง ของ
บิดา และ มารดา หนังสอืรับรองคาใชจาย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 



 

 

3.    สําเนาสูจิบตัร ในกรณทีี่ผูเดนิทางอายุตํ่ากวา 18 ป 
 
** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซีาที่ไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบรษัิทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทตูฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 
ตามแตสถานการณ และคณุสมบัตขิองลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดลุยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 
 
** เอกสารที่ใชในการทําวซีากรุป สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ทัง้น้ีขึน้อยูกับตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองน่ันเปนผูกําหนด จึงอาจทาํใหมีการเรียกเก็บเอกสารอืน่ๆเพ่ิมเติ่มกะทันหนั 
** 
 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทัว่ไป ทีท่านควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางทีถ่ือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) 

เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทตู 
(หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวตัถุประสงคเพื่อการทองเทีย่ว 
โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทาง
พิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมติัของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทั้งฝم�งประเทศ
ไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทวัรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทาน
ไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ะบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกู
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
คาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆกต็าม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามที่ระบุไวในรายการ
ไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา-ออกเมอืง หรือดวยเหตุผลใดๆกต็าม ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็
ตาม 



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบคาเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล 
คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณี
ที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับทางบริษทัพรอมการ
ชําระเงินมัดจาํหรือสวนที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี 
ทางบริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชนของลกูคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิม่ขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผดิของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิติั อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา 
เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสดุวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม่ขึ้น ในกรณีทีม่ีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกนัภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทําใหตนทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเที่ยวตองมคีวามพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสดุวิสัยใดๆ ระหวางรอ
การเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกบัทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผดิชอบคืนคาทวัร
เฉพาะสวนที่บริษทัยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคู
คาตามหลกัปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตองมขีนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 
มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทกุช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซปิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดงักลาวมขีนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก่ําหนดจะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 



 

 

11. สิ่งของทีม่ีลักษณะคลายกับอาวธุ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถกูตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดกต็าม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมคีาใชจายเพิม่เติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมดกบั
ผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดกต็าม 
 

********************************************************** 
  


