กำหนดกำรเดินทำง 2561
เดือน
เมษำยน 2561
พฤษภำคม 2561
ตุลำคม 2561
ธ.ค. 61 - ม.ค. 62

วันเดินทำง

25-29 เม.ย. 61
5-9 พ.ค. 61
19-23 ต.ค. 61 (วันปิ ยะ)
29 ธันวำคม 61 - 2 มกรำคม 62 (เทศกำลปี ใหม่ )

ลูกค้ำมีตวั๋ เอง หักคืน 5,000.- บำท
พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่ 5,500.- บำท **โปรโมชั่นพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก***

รำคำ
24,900.23,900.24,900.27,900.-

โปรดทรำบ!! รายการทัวร์ น้ ีเป็ นรายการทัวร์ ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายจากร้านจาหน่ายสิ นค้าพื้นเมือง เช่น ยา
สมุนไพรจีน ผ้าไหม เครื่ องหยก ใบชา ยางพารา เป็ นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จาก
ราคาทัวร์ ปกติ จึงมีความจาเป็ นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนาสิ นค้าตามที่ระบุในโปรแกรม ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90
นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่ วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ ราคาพิเศษ
ทั้งนี้ การซื้ อ หรื อ ไม่ซ้ื อสิ นค้าเป็ นความพึงพอใจส่ วนตัวของท่าน บริ ษทั มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้ อ
ขายสิ นค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรื อคืนสิ นค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ ง กรุ ณาสอบถามฝ่ ายขาย ซึ่ งทางเราฯ มีบริ การเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบาง
เส้นทาง.

วันแรก

กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) – ซีอำน

13.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้ น 2 ประตู1-2 สำยกำรบิน AIR ASIA
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
นาท่านบินตรงสู่ มหำนครซีอำน โดยสายการ AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD588
*** บริกำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง***
เดินทางถึง เมืองซีอำน เมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่มีแม่น้ าเว่ยไหลผ่าน
มีประวัติศาสตร์ ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน”
เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้ น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆทัว่ โลก เป็ นจุดเริ่ มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่ อ
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่อนั ล้ าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน
พักที่ SKYTEL HOTEL หรื อ โรงแรมระดับเทียบเท่ำ

16.35 น.
21.35 น.

วันทีส่ อง

นั่งรถไฟควำมเร็วสู ง – ลัว่ หยำง – เมืองเติง้ ฟง – วัดเส้ ำหลิน(รวมรถไฟฟ้ ำ) – ป่ ำเจดีย์ – โชว์ กงั ฟู

เช้ ำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ภัตตำคำรในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นาท่านโดยสำรรถไฟควำมเร็วสู ง ขบวนที่ G654
นาท่านเดินทางโดยรถไฟควำมเร็วสู ง 350 กิโลเมตรต่ อชั่ วโมงซึ่งถือเป็ นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว

08.50 น.

10.34 น.

ถึ งลัว่ หยาง นำท่ ำนเดินทำงสู่ เมื องลั่วหยำง เมื องท่องเที่ยวสาคัญในมณฑลเหอหนาน เป็ นอดี ตราชธานี ที่
ยิง่ ใหญ่นบั เป็ นที่สองรองจากซี อาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถงั

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดิ นทางสู่ เมื องเติ้งฟง (หยางเฉิ ง) ราชธานี โบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ ย นาท่านชมวัดเส้ ำหลิน หรื อ
อารามเส้าหลินซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลินก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดี ย
นามว่าพระโพธิ ธรรม ซึ่ งเป็ นผูน้ าพุทธศาสนานิ กายเซนที่เข้ามาเผยแพร่ พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดย
เน้นการฝึ กญาณสมาธิ เพื่อให้เข้าถึ งสัจธรรม ต่อมาอารามแห่ งนี้ กลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการ
ป้ องกันตัวที่รู้จกั กันดีในนาม “กังฟู” ปั จจุบนั กังฟูมีการสื บทอดเป็ นบทเรี ยนแล้ว ชมสิ่ งสาคัญในวัดเส้าหลินอัน
ได้แก่วหิ ำรสหัสพุทธซึ่งเป็ นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรู ปพระพุทธเจ้าในอดีตปั จจุบนั และอนาคต รวม
1,000 องค์ จากนั้นนาท่านชม ป่ ำเจดีย์ หรื อถ่ ำหลิน ชมหมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่ งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิของอดีต
เจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ออกจากวัดเส้าหลิน แล้วนำท่ำนไปเลือกซื้อหยกจีนซึ่ งเป็ นของฝากที่มีคุณค่า
จากนั้นนาท่านไปชมกำรแสดงกังฟูอนั น่าตื่นตาตื่นใจ ที่โรงเรี ยนฝึ กกังฟู

ค่ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ XIN YUAN HOTEL HOTEL หรื อ โรงแรมระดับเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำม

ลัว่ หยำง – ถำ้ หลงเหมิน – ศำลเจ้ ำกวนอู – นั่งรถโค้ ชกลับซีอำน

07.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่ หยำง เมืองท่องเที่ยวสาคัญในมณฑลเหอหนาน ลัว่ หยางเป็ นอดีตราชธานีที่ยงิ่ ใหญ่
นับเป็ นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถงั นาท่านชม ถำ้ หินหลงเห
มิน หรื อ ถำ้ ประตูมังกร (รวมรถไฟฟ้า) เป็ นถ้ าหิ น 1 ใน 3 ถ้ าใหญ่ ที่มีการแกะสลักของประเทศจีนและเป็ น
มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยูช่ านเมืองลัว่ หยางห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร เป็ นพุทธ
สถานที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน การสร้างถ้ าพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับอิทธิ พลมาจากอินเดียและ
เอเชียกลาง ถ้ าหิ นหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ในสมัยเว่ยเหนื อ และสร้างเพิ่มเติม
เรื่ อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถงั ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความ
ยาวตั้งแต่เหนื อจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหิ นให้เป็ นถ้ าหรื ออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรู ป
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ าพระนางบู
เซ็คเทียนสมัยเป็ นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จานวนมากบูรณะถ้ าหิ นหลงเหมิ
นแห่งนี้ ปั จจุบนั ยังคงหลงเหลือถ้ าผาแกะสลักอยูจ่ านวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลา
จารึ กสลักอักษรจีนและหมายเหตุบนั ทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดียพ์ ุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรู ป
สลักมากกว่า 100,000 องค์ องค์ใหญ่สูงสุ ด 17 เมตร องค์เล็กสุ ดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร

12.00

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านสู่ “ศำลเจ้ ำกวนอู” ตั้งอยูท่ างใต้ของเมืองลัว่ หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็ นที่ฝังศีรษะของ
กวนอู แม่ทพั ผูย้ งิ่ ใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยกย่องให้เป็ นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน
ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยตาหนักสามตาหนัก
ตาหนักหลักของศาลเจ้ากวนอูต้ งั อยูภ่ ายใน ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหิน
จานวน 104 ตัวเรี ยงรายสองข้างทาง ที่บริ เวณตาหนักใหญ่ มีรูปปั้ นกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้ผคู ้ นที่เคารพนับ
ถือสักการบูชา ตาหนักที่สอง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของลัวหยาง ตามเรื่ องของสามก๊ก กวนอู
แพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่ เกลียดแค้นกัน ซุ นกวนได้นาศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจ
โฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นาศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริ เวณรอบๆ ปลูกต้นสน
มากมายจนเป็ นป่ าสน จึงมีชื่อว่า “กวนหลิน” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซำนเหมินเสี ย เป็ นเมืองใหม่ที่
ได้รับสมญานามว่า “ ไข่ มุกแห่ งริมแม่ นำ้ หวงเหอ ” เป็ นหนึ่งในแหล่งอารยธรรมของจีน ซึ่ งมีอายุมากกว่า
5,000 – 6,000 ปี มาแล้ว อดีตเคยเป็ นจุดศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่งและเป็ นเมืองคัญในราชวงศ์
ต่างๆ อีกมากมายจนถึงราชวงศ์ชิง จากนั้นนาท่านเดินทำงสู่ ซีอำนโดยรถบัสปรับอำกำศ

ค่ำ

วันทีส่ ี่

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรระหว่ำงทำง
หลังอาหารนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรมที่พกั ในเมืองหลิงถง ชานเมืองนครซี อาน
พักที่ QIN HUANG SPRING HOTEL หรื อ โรงแรมระดับเทียบเท่ำ

สุ สำนกองทัพทหำรม้ ำจิ๋นซี – ช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำทีท่ ำจำกถ่ ำน – ร้ ำนยำบัวหิมะ – โชว์ รำชวงศ์ ถัง

07.00

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลัง อาหารนาท่ านเดิ นทางสู่ สุ สำนกองทัพทหำรม้ ำ จิ๋ นซี โดยรถบัส ปรับอากาศ (ระยะทางประมาณ 3
ชัว่ โมง)

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจและสาคัญที่สุดของเมืองซี อานคือ กองทัพทหำรดินเผำของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถ
เล็ก) ชมหุ่นปั้ นนักรบกองทหารอารักขาสุ สาน ซึ่ งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้ สุ สานทหาร
หุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่ นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคน
จริ ง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบนั ทึกว่าสุ สานแห่ งนี้ ใช้แรงงานทาสเป็ นจานวนถึง 726,000 คน และ
ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นาชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริ เวณที่คาดว่าเป็ นสุ สานของจักรพรรดิ
จิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็ นหนึ่ งเดียวได้สาเร็ จ ปั จจุบนั มีการ
ค้นพบที่ต้ งั ของสุ สานแล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุ สาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้ องกันการเสื่ อม
สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสี ยหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
นำท่ำนช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำที่ทำขึน้ มำจำกถ่ ำน ซึ่ งมีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่สามารถนามาผลิตเป็ นสิ นค้าได้อย่าง
น่าทึ่ง จากนั้นนาท่านสู่ ร้ ำนยำบัวหิมะ เป็ นที่รู้จกั กันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบตั ิเหตุรถแก๊สคว่าที่ถนน
เพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิ มะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มา
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่โดนไฟไหม้ทวั่ ตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกั สรรพคุณของบัวหิ มะเรื่ อยมา พร้อมรับฟังการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลาย
ความเคลียด และบารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ จากนั้นนาท่านกลับเข้าสู่ ตวั เมืองซี อาน

ค่ำ

วันทีห่ ้ ำ
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
ชมกำรแสดงโชว์รำชวงศ์ ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องในประวัติศาสตร์จีน
พักที่ SKYTEL HOTEL หรื อ โรงแรมระดับเทียบเท่ำ

กำแพงเมืองโบรำณ – ร้ ำนผ้ ำไหม – ช็อปปิ้ งจัตุรัสหอระฆัง – เจดีย์ห่ำนป่ ำใหญ่ –
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ กั

จากนั้นนาท่านชม กู่เฉิงเฉียงกำแพงเมืองโบรำณ ซี อานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร
และมีความสู ง 39 ฟุต ปั จจุบนั ทรุ ดโทรมแต่ยงั คงล้อมรอบเมืองซี อานอยูแ่ ละได้มีการบูรณะให้อยูใ่ นสภาพ
เดิม โดยด้านนอกจัดเป็ นสวนสาธารณะให้ผคู ้ นเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน
นาท่านแวะชม ร้ ำนผ้ำไหม ผ้าไหมจีนมีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรก
ที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมา
เป็ นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่ งมีความเหนียว โดยใช้ท้ งั แบบเครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อ
มาทาไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทาจากเส้นไหม ดูแล้วรู ้สึก
เพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตูโ้ ชว์ แสดงเสื้ อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างอิสระที่ จัตุรัสหอระฆัง และ หอกลอง ย่านช้อปปิ้ งยอดนิยมของนครซี อาน และ
ใกล้ๆ กันนั้นเป็ นที่ต้ งั ของตลำดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรู ปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมา
ก่อนจากที่อื่นใดเลย
กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (**ชวนชิมเกีย้ วนำ้ นำนำชนิด รู ปแบบชำวซีอำน)
นาท่านเดินทางสู่ วัดฉื อเอิน ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ห่ำนป่ ำใหญ่ (ต้ ำเยีย่ นถ่ ำ) วัดนี้เคยเป็ นอาราม
หลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถงั เกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็ จได้นิมนต์พระถังซัมจัง๋ มา
เป็ นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิ ฎกที่นามาจากอินเดีย พระถังซัมจัง๋ ได้เป็ นผูอ้ อกแบบและร่ วม

ค่ำ

22.50 น.
01.25 น.

สร้างเจดียห์ ่าน ขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิ ฎก ลักษณะของเจดียจ์ ะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สู ง 64.7 เมตร ใน
สมัยก่อนจะสร้างเจดียด์ ว้ ยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็ นอิฐทั้งหมด
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินซีอำน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเตรี ยมเอกสารและสัมภาระ
ในการเดินทาง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD589
ถึงสนำมบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ.....

******************************
รำยกำรท่องเทีย่ วนีอ้ ำจเปลีย่ นแปลงหรื อสลับกันได้ ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนีถ้ ือเป็ นเอกสิ ทธิ์ของผู้จัด โดยยืดถือตำม
สภำพกำรณ์และประโยชน์ ของท่ำนเป็ นสำคัญ
เงื่อนไข และกำรจองทัวร์
กำรยกเลิก***เนื่ องจากสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เมื่อมีการออกตัว๋ แล้วไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย
หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจามาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินค่าตัว๋ ให้ท่านได้ตอ้ งคิดค่าตัว๋ เต็มจานวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยน
เดินทางแทนได้ตอ้ งเสี ยค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ ตามเงื่อนไขของสายการบินฯ
***เนื่องจำกรำคำทัวร์ เป็ นรำคำโปรโมชั่ น ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลือกทีน
่ ั่งค่ ะ***

อัตรำนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณี ที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ
2 เตียงและมีเตียงเสริ มให้ท่าน 1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามที่รายการทัวร์ ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งระหว่างนาเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็ นแบบหมู่คณะ หรื อ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนาไปใช้กบั การเดินทาง
ครั้งอื่นๆได้ กรณี ยกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวซี ่าจีนอยูแ่ ล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และ
ทางบริ ษทั ไม่มีการลดราคาทัวร์ ในส่ วนของลูกค้าที่มีวซี ่าจีนแล้ว ทุกกรณี ** กรณี ลูกค้ามีวซี ่าแล้ว กรุ ณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (ทำงบริษัทมีทวีทวั ร์ เป็ นนำยหน้ ำขำยประกันเสริมสำหรับ

ครอบคลุมเรื่ องสุ ขภำพ ลูกค้ ำท่ ำนใดสนใจซื้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภำพสำมำรถสอบถำมข้ อมูล
เพิม่ เติมกับเจ้ ำหน้ ำทีฝ่ ่ ำยขำยได้ ค่ะ)
8. กระเป๋ าเดินทางน้ าหนักตามที่สายการบินกาหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม

อัตรำนีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเฉพาะส่ วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกาหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการทัวร์ ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ต
ไวไฟ ฯลฯ
6. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณี ตอ้ งการใบกากับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน
ตัวอย่ำง
ทริ ปเดินทาง 3 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริ ปเดินทาง 4 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริ ปเดินทาง 5 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริ ปเดินทาง 6 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน
ทริ ปเดินทาง 7 วัน เตรี ยมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผูเ้ ดินทางหนึ่งท่าน

เงื่อนไขกำรจอง และยกเลิกทัวร์
1. แจ้งจานวนผูเ้ ดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจางวดแรก ท่ำนละ 10,000.- บำท
เดือน ธันวำคมตรงเทศกำลปี ใหม่ มัดจางวดแรกท่านละ 15,000 บาท
ขึ้นอยูก่ บั โปรแกรมทัวร์ ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชาระค่ามัดจาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจาให้ท่าน
ในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ
2. ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชาระค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์ แทนได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่าย
บางส่ วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสาหรับผูท้ ี่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ตอ้ งจ่ายให้กบั สาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรื อเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ ได้ การเลื่อนหรื อเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรื อ
เงินมัดจาทัวร์ ให้ท่านได้

กรณีคณะออกเดินทำงได้
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์ )
3. คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสู ญหาย,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าบริ การที่ท่านได้
ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการทัวร์ น้ ีเป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นงั่ จากสายการ
บิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
9. ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน เฉพาะกรณี ที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจาหน่ายสิ นค้า
พื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิ มะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่ งเสริ มการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ทอ้ งถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่ งมีผลทาให้ค่าทัวร์ ที่ท่านจ่ายถูกลง ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้าน
หนึ่ง หรื อทั้งหมดย่อมส่ งผลให้ค่าทัวร์ แพงขึ้นเนื่ องทางทัวร์ ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ ซึ่ งทาง
บริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่าทัวร์ เพิ่มจากท่าน
10. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องซื้ อตัว๋ โดยสารรถทัวร์ หรื อเครื่ องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ พร้อม
ขอคายืนยันว่ากรุ๊ ปสามารถออกเดินทางได้หรื อไม่ มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น

เอกสำรทีใ่ ช้ ในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ ำจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสื อเดินทางตัวจริ งที่มีอายุของหนังสื อเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุ ด
2. ในกรณี ที่ใช้สาเนาหนังสื อเดินทางแทนตัวจริ งโดยการส่ งแฟ็ กซ์ ส่ งอีเมล์ หรื อส่ งทางไลน์ ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถการันตี
ได้วา่ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรื อไม่ และทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นใน
กรณี ที่ขอ้ มูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสื อเดินทางจริ งของท่าน
3. การยืน่ วีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกาหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณี ที่ท่านไม่สามารถ
เข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กาหนด ท่านจะต้องยืน่ วีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สาหรับหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น ( สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ้ งขอยืน่ วีซ่าที่สถาน
ฑูตจีนหรื อหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่
วีซ่า
6. กรณี หนังสื อเดินทางคนต่างชาติ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถยืน่ วีซ่าจีนแทนผูเ้ ดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสื อเดินทางต่าง
ด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์

หนังสื อเดินทำงทีไ่ ม่ สำมำรถใช้ เดินทำงได้
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน หมายถึงหนังสื อเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ตอ้ งใช้เดินทาง
จนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทาเล่มใหม่ทนั ที
- หนังสื อเดินทางที่ชารุ ด หมายถึงหนังสื อเดินทางที่มีส่วนใดส่ วนหนึ่งขาดหายหรื อชารุ ด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ ดินทางมีรอยฉี กขาด หรื อขูดขีด หรื อมีการแต้มสี หรื อหมึกจนทาให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน หน้า
ในเล่มหนังสื อเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรื อบางส่ วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิ ดดูรายละเอียดได้
ล้วนถือว่าเป็ นหนังสื อเดินทางชารุ ดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
หมำยเหตุ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่ องเอกสารการเดินทาง ซึ่ งอาจยังผลให้ผเู ้ ดินทางไม่สามารถเดินทางตามกาหนดได้
กรุ ณาส่ งหนังสื อเดินทางเล่มจริ งของผูเ้ ดินทางมาให้บริ ษทั ฯ ตรวจสอบและจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มเข้า ออกประเทศให้เรี ยบร้อย
โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสื อเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดนทาง สาหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ถือหนังสื อเดินทางติดตัวไป
สนามบินในวันเดินทาง กรุ ณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ชารุ ด บริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสื อเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนทาให้ท่านเดินทางไม่ได้

