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วนัที่ ก ำหนดกำร เช้ำ เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-เจิง้โจว (WE680 : 16.55-22.30)  X X ✈ 
XIN GANG HOLIDAY 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
เจิง้โจว-เมืองเติงฟง-วดัเส้ำหลนิ(รวมรถ
แบตเตอร่ี)-ป่ำเจดีย์-ชมกำรแสดงกงัฟู 
เมืองหลงิเป่ำ 

   

RAMADA ENCORN 
HOTEL   
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 

เมืองหลินเป่ำ-เมืองซีอำน-กองทพัทหำรดินเผำ
ของกษัตริน์จ๋ินซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-ก ำแพง
เมืองโบรำณ-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลำม
โชว์รำชวงศ์ถัง 

   
SOFT HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 
ซีอำน-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ลั่วหยำง-ถ ำ้หินหลง  
เหมิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ศำลเจ้ำกวนอู-เจิง้โจว 
ขำกลบัวนัที ่10 ก.พ. 63(WE681:23.30-02.40) 
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5 สนำมบินเจิง้โจว-กรุงเทพฯ 
ขำกลบัวนัที ่30 มี.ค. 63(WE681 : 00.10-03.20) 

X X X   
 

กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์ และคนขับรถจ ำนวน 150 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที่ 7-11 กุมภำพนัธ์ / 26-30 มนีำคม 2563   
วนัแรก    กรุงเทพฯ-เจิง้โจว 

14.00 น.  พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 2 
บริเวณ ISLAND-D สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่าน 

16.55 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเจิง้โจว โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบินที ่WE680  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

22.30 น.      เดินทางถึง นครเจิง้โจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนำน ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าเหลืองตอนปลายของท่ีราบจีน
เหนือ  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของ
จีน ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั 

    พกัที ่XIN GANG HOLIDAY HOTELหรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่อง เจิง้โจว-เมืองเติงฟง-วดัเส้ำหลนิ(รวมรถแบตเตอร่ี)-ป่ำเจดีย์-ชมกำรแสดงกงัฟู-เมืองหลงิเป่ำ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 



   

  

SHWECGO8 ทวัร์คุณธรรม ซีอาน...ดอกชบา 5วนั3คืน (WE) ก.พ.-มี.ค..63 / 161219                                                         3                                            

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของสถานท่ีท่ีข้ึน
ช่ือในดา้นศิลปะมวยจีน (วทิยายทุธชาวจีน) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัเส้ำหลนิ (รวมรถแบตเตอร่ี) 
ซ่ึงก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้น
การฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งน้ีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะ
การป้องกนัตวัท่ีรู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู”   น าท่านชมส่ิงส าคญัในวดัเส้าหลิน  อนัไดแ้ก่ วิหารสหัส
พุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม  1,000 
องค ์ 

จากนั้นน าท่านชม ป่ำเจดีย์ ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของ
วดัเส้าหลิน   

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม กำรแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจดัแสดงให้นกัท่องเท่ียวไดช้มท่ี

โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกลเ้คียงวดั  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลงิเป่ำ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ช่ัวโมง) 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที่ RAMADA ENCORN HOTEL  หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ำม  เมืองหลินเป่ำ-เมืองซีอำน-กองทัพทหำรดินเผำของกษัตริน์จ๋ินซี(รวมรถแบตเตอร่ี)-ก ำแพงเมือง
โบรำณ-อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอสิลำม-โชว์รำชวงศ์ถัง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซีอำน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี 
ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องปักก่ิง 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เป็ดย่าง 
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ กองทัพทหำรดินเผำของกษัตริย์จ๋ินซี (รวมรถแบตเตอร่ี) สถานท่ีส าคญัท่ีสุดของ

เมืองซีอาน ท่ีไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้ห้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี 
ค.ศ. 1987  
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 จากนั้นน าท่านชม ก ำแพงเมืองโบรำณ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กวา่ 600 ปี ไดรั้บ

การอนุรักษไ์วอ้ย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก
ยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขา้ออกทั้งส่ีด้านรวม 13 
ประต ู 

 
 จากนั้นใหท้่าน อสิระช้อปป้ิงถนนคนเดินอิสลำม ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้และอาหารพื้นเมือง เช่น รูป

ป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบน ้ าตาล และมีสินคา้มากมาย
ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก    
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ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ.....เกีย๊วซีอาน 
จากนั้นน าท่านชม  โชว์รำชวงศ์ถัง  อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมยัราชวงศถ์งั 
ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสุดๆ  

 
  พกัที ่ SOFT HOTEL หรือเทยีบเท่ำ ระดับ 4 ดำว**** 

วนัทีส่ี่ ซีอำน-น่ังรถไฟควำมเร็วสูง-ลัว่หยำง-ถ ำ้หินหลงเหมิน(รวมรถแบตเตอร่ี)-ศำลเจ้ำกวนอู-เจิง้โจว 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ สถำนีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟควำมเร็วสูง (บัตรโดยสำรช้ันปกติ) มุ่งหนา้สู่ เมือง

ลั่วหยำง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็นท่ีสองรองจากซีอาน 
(ทั้งนี้อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมำยเหตุ :  เพื่อควำมรวดเร็วในกำรขึ้น - ลงรถไฟ 
กระเป๋ำเดินทำง และสัมภำระของแต่ละท่ำนจ ำเป็นต้องลำกด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋ำ
เดินทำงแบบคันชักล้อลำกที่มีขนำดไม่ใหญ่จนเกินไป จากนั้นน าท่านชม ถ ำ้หินหลงเหมิน (รวมรถ
แบตเตอร่ี) หมู่ถ  ้ าพนัพระท่ีตั้งอยูริ่มฝ่ังน ้ าอ๋ีเจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจ
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยั
ราชวงศถ์งั โดยการเจาะหนา้ผาหินให้เป็นถ ้าหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ 
พระโพธิสัตว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ ้า สร้างโดยการ
อุปถมัภข์องชนชั้นสูงในสมยันั้นๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส่์วน
พระองค์เป็นจ านวนมาก เพื่อบูรณะถ ้ าหินหลงเหมินแห่งน้ี การสร้างถ ้ าพระพุทธแห่งน้ีท่ีได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบนัองคก์ารยูเนสโกป้ระกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมในปี ค .ศ. 2000  
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เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม ศำลเจ้ำกวนอู  ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกนัวา่เป็นท่ีฝ่ัง

ศีรษะของกวนอู แม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ ในสมยัสามก๊ก และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการยกย่องให้เป็นเทพเจา้องค์
หน่ึงของชาวจีน ตามเร่ืองสามก๊ก กวนอูแพส้งครามจึงถูกจบัตดัหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าป่ีเกียจ
แคน้กนั ซุนกวนไดไ้ดน้ าศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซ่ึงช่ืนชอบในตวักวนอู ไดน้ าศีรษะ
ของกวนอูไปฝังอยา่งสมเกรียติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกตน้สนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีช่ือวา่กวนหลิน 
ใหท้่านชม หลกัจารึกอตัชีวประวติัของกวนอู และเหตุการณ์ส าคญัๆในสมยันั้น  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่
สมยัราชวงศซ่์ง  ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน  

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
    สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัประเทศไทย 
   เทีย่วบินขำกลบัวนัที ่10 กุมภำพนัธ์  2563 เวลำออกจำกเจิง้โจว  23.30 น.ถึงกรุงเทพฯ  02.40 +1  น.  

วนัทีห้่ำ  เจิง้โจว-กรุงเทพฯ 

00.10 น.         เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน THAI SMILE เทีย่วบิน WE681  
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

03.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........    
********ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ช้บริกำร********   

     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      
(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 9 ท่ำนขึน้ไป ***) 

 

ทวัร์คุณธรรม ซีอำน...ดอกชบำ 
สุสำนกองทัพทหำรดนิเผำ เตงิฟง ถ ำ้หลงเหมิน 5 วนั 3 คนื (WE) 

 

อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น ตั๋วเคร่ืองบินทีใ่ช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่

สำมำรถเลอืกทีน่ั่งล่วงหน้ำได้  (ท่ำนจะได้รับทีน่ั่งแบบสุ่มเท่ำน้ัน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

น ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **รำคำทวัร์นีเ้ช็คภำษีน ำ้มัน วนัที ่16 ธ.ค.62 เป็นเงิน 1,200 บำท 
3. ค่ำวซ่ีำจีน ปกติ 4 วนัท าการ ราคา 1,650 บาท (ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพ่ิม 1,125 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. น ำ้หนักสัมภำระ ท่ำนละไม่เกิน 30 กิโลกรัม  สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน น ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม, 

ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

อตัรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

เดก็อำยุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ 

รำคำ 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่7-11 กมุภำพนัธ์ 2563 22,999 บำท 22,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 

วนัที ่26-30 มนีำคม 2563 21,999 บำท 21,999 บำท 3,500 บำท 16,999 บำท 
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7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บำท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม
, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8. ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงทีเ่ป็นชำวไทยเท่ำน้ัน!!!  
อตัรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทปิเท่ำกบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทำงน้อยกว่ำ 15 ท่ำน ขอเกบ็ค่ำทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่ำน / ทริป 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่ำวซ่ีำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมดัจ าท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากท าการจอง) พร้อมส่ง
ส ำเนำหนังสือเดินทำง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวซ่ีำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ที่ให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,125 บาท  (อตัรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำน้ัน)  

3. ช ำระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
กำรยกเลกิกำรเดินทำง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 15,000 บำท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋



   

  

SHWECGO8 ทวัร์คุณธรรม ซีอาน...ดอกชบา 5วนั3คืน (WE) ก.พ.-มี.ค..63 / 161219                                                         10                                            

เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทวัร์ครบ 9 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลบั พร้อมกบัคณะ ขนำดของกรุ๊ปไซค์ จ ำนวนผู้
เดินทำงอำจมีกำรปรับเพิม่ขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัรำค่ำบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทวัร์หรือมัดจ ำมำแล้ว 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง อำทิเช่น ค่ำบริกำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ(ศูนย์ฯเรียกเก็บ) / ค่ำมัดจ ำตั๋ว
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เคร่ืองบิน หรือ ค่ำตั๋วเคร่ืองบินและภำษีสนำมบิน (กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงค่ำทัวร์ในกรณีที่กรุ๊ปออก
เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน 
เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน (ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญ
หำย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสือเดินทำง)  
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ำยหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบขนำด 33 มม. X 48 มม.  พืน้หลงัสีขำวเท่ำน้ัน!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดท างาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา) , ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแวน่สีด า, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

1. ส าเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
  เดินทำงพร้อมญำติ   

1. ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
4. กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงทีช่ื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญงิ (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2. หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแลว้ไม่ต ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวซ่ีำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซ่ีำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีี่ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,210 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอยีดได้ทีเ่จ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย) 
ประเทศทีไ่ม่สำมำรถขอวซ่ีำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

 
       ** ก่อนท ำกำรจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอยีดทุกหน้ำ และทุกบรรทดั เน่ืองจำก

ทำงบริษทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลกั ** 
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 ผู้เดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!  เพือ่ประกอบกำรยืน่ขอวซ่ีำประเทศจนี 
**กรุณำกรอกรำยละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME.....................................................SURNAME........................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้ำน.........................................มือถือ.................................. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน........................................ 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน.................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำน  / สถำนศึกษำ ปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)......................................................................... 
.......................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร............................ 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
กรณปัีจจุบันท่ำน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกทีอ่ยู่สถำนที่ท ำงำนล่ำสุดก่อนเกษียณ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................. 
(ส ำคญัมำก กรุณำแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เนื่องจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวนัที.่...................... เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี................. 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์  
ส ำหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดำ-มำรดำ / ส ำหรับท่ำนทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสำม ีหรือ ภรรยำ เท่ำน้ัน!! 
(ภำษำองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
2. มำรดำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME...................................................................... 
3. สำมี หรือ ภรรยำ ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.................................................................................SURNAME....................................................................... 
หมำยเหตุ ** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิม่เติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนีเ้พือ่
ประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่นี ้ (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด  


