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แนะนําสถานททีอ่งเทยีว 

 นําชม ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จนิ(เปากงฉือ) 
 ศาลามงักร (หลงถงิ)สรา้งขนึเมอื ปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ  
 เขา้ชมวดัเสา้หลนิ (รวมคา่รถเล็ก) 
 ป่าเจดยีห์รอื ถา่หลนิทมีหีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์
 ถาํหนิหลงเหมนิ(หลงเหมนิสอืค)ู หรอืถาํประตมูงักร(รวมคา่รถเล็ก) 
 ศาลกวนอ ูสสุานทฝัีงศรีษะขนุพลกวนอ ู(กวนหลนิ) 
 โดยสารรถไฟความเร็วสงู (หวัจรวด) ทมีคีวามเร็วสงูสดุ 350 กม. ตอ่ชวัโมง 
 กองทัพทหารดนิเผาของกษัตรยิจ์นิซ(ีรวมรถเล็ก) นําชมหุน่ปนันกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน 
 ชมโชวร์าชวงศถั์งอนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชุดตา่งๆ 
 กาํแพงเมอืงโบราณ ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ 

เทยีวครบ 2 มณฑล“ไมล่งรา้น” 
เจงิโจว-ไคเฟิง-เสา้หลนิ-ลวัหยาง-ซอีาน 

สกัการบชูา เทพเจา้กวนอศูาลไคเฟิงเมอืงเปาปุ้ นจนิ 

6 วนั 4 คนื  
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วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่เดยีว 

26-31 ม.ีค. 62 32,900.- 5,000.- รวม 

15-20 พ.ค. 62 31,900.- 5,000.- รวม 

* ครบ 15 คนออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไปกับกรุ๊ป ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง 

* ไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิคนขบัรถและหัวหนา้ทัวรต์ลอดทรปิ (รวม 200 หยวนตอ่ทา่น) 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก นดัพบสวุรรณภมูฯิ 

23.00 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เกาะU สายการบนิไชน่าเซาเธริน์แอร์
ไลนโ์ดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ 

วนัทสีอง  สวุรรณภมู-ิเจงิโจว-ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-ศาลามงักร 

02.10 น. ออกเดนิทางไปนครเจงิโจวเมอืงเอกของมณฑลเหอหนานโดยเทยีวบนิทCีZ 3036 

 หมายเหตแุวะจอดรับ-สง่ผูโ้ดยสารทกีวางเจาประมาณ 3 ชัวโมง 30 นาทผี่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง
แลว้ตอ่เครอืงลําเดมิเดนิทางสูเ่จงิโจว (กระเป๋าเชค็ตรงไปเจงิโจว) 

06.00 น. เดนิทางถงึกวางเจา ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่อกนอกสนามบนิรอตอ่เทยีวบนิสูเ่จงิโจว 

09.30 น. ออกเดนิทางสูเ่จงิโจวโดยเทยีวบนิ CZ6631/หรอืเทยีวบนิเวลาใกลเ้คยีง 

11.55 น. เดนิทางถงึนครเจงิโจวเมอืงหลวงของมณฑลเหอนานตังอยู่บนฝังแมนํ่าเหลอืงตอนปลายของทรีาบจนี
เหนอืเป็นเมอืงเกา่แกต่งัแตส่มยัราชวงศซ์ง่มปีระชากรประมาณ1 ลา้นคนมพีนืทสีเีขยีวและสวนสาธารณะ
ตา่งๆเป็นจํานวนมากปัจจบุนัเจงิโจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องจนี 

 นําทา่นเดนิทางสูไ่คเฟิงระหวา่งทางจัดชดุอาหารKFC หรอือาหารเบาๆทานบนรถ เป็นอกีเมอืงนงึทมีี
ความเจรญิรุ่งเรอืงอยา่งมากของจนี มพีนืท ี7446 ตารางกโิลเมตร ประชากร 9.88 ลา้นคน นําท่านผ่าน
ชมใจกลางเมอืงทลีอ้มรอบไปดว้ยอาคารทสํีาคัญเชน่ ศูนยก์ารประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิจงิโจว 
ศนูยศ์ลิปะเหอหนาน ศนูยน์ทิรรศการเจงิโจวและทะเลสาปรยูย่ ี(如意湖 ทะเลสาปสมหวัง) 

 นําชมศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จนิ(เปากงฉือ) ทสีรา้งขนึบนเนอืท ี4,000 ตารางเมตรเป็นสถานทซีงึ
ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จนิขนุนางผูท้มีคีวามซอืสตัยย์ตุธิรรมจนเป็นทเีลอืงลอืแห่งราชวงศ์
ซง่เหนอืชมหอ้งพจิารณาคดทีมีทีตีัดหัวสนัุขหัวเสอืและหัวมังกรชมรูปหล่อสัมฤทธขิองท่านเปาฯสงู 2.5 
เมตร นําชมเจดยีเ์หล็ก ทมีอีายมุากถงึพันกว่าปีสรา้งในสมัยราชวงศซ์ง่ ปี ค.ศ.1049 ตลอดระยะเวลา
พันกวา่ปีเคยประสบแผนดนิไหวถงึ 37 ครัง แต่ก็ยังแข็งแรงเหมอืนเดมิไมไ่ดถู้กกระทบความเสยีหายแต่
อย่างได เจดยีส์ูง 13ชัน 55.88 เมตร ทรงแปดเหลยีม สรา้งดว้ยอฐิดา้นนอกฉาบดว้ยกระจกสแีดงเขม้
เหมอืนสนมิ มองจากไกลสเีหมอืนเหล็ก ชาวบา้นจงึไดเ้รยีกชอืเป็นเจดยีเ์หล็ก 

 นําชมศาลามงักร (หลงถงิ) ซงึตังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงไคฟงสรา้งขนึเมอืปี ค.ศ. 
1692ในสมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ 
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คาํ รบัประทานอาหารคาํทภีตัตาคาร  

 พักทXีIN DONG YUAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม ไคเฟิง-เตงิเฟิง-วดัเสา้หลนิ-ป่าเจดยี-์โชวก์งัฟู-ลวัหยาง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงเตงิฟง 2 ชัวโมง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซยีเขา้ชมวัดเสา้หลนิ 
(รวมค่ารถเล็ก) ซงึกอ่ตังโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า“พระโพธธิรรม” ซงึเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซน
เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมอืราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพอืใหเ้ขา้ถงึสัจธรรมต่อมา
อารามแห่งนีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทรีูจั้กกันดใีนนาม“กังฟ”ู นําชมสงิ
สําคัญในวัดเสา้หลนิอันไดแ้ก่วหิารสหัสพุทธสถานทปีระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต
ปัจจบุนัและอนาคตรวม 1,000 องค ์

 ชมป่าเจดยีห์รอืถา่หลนิทมีหีมูเ่จดยีก์ว่า200องคซ์งึเป็นสถานทบีรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้
หลนิจากนันชมการแสดงกงัฟูทมีกีารสบืทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทยีวไดช้มที
โรงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ 

  

13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

 นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลัวหยาง (1 ชวัโมง) อดตีราชธานีทยีงิใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาว
นับเป็นทสีองรองจากซอีานจักรพรรดนิี“บูเซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลัวหยางมากตังใหเ้ป็นราชธานีใน
สมยัทพีระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิพระราชทานนามเมอืงวา่“นครเสนิต”ูมคีวามหมายวา่“เทพนคร”  

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีWAN LEE ZS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 หมายเหต ุคนืนจีะสง่กระเป๋าใบใหญ่ขนึรถไฟเพอืไปรอคณะทซีอีานส่วนเสอืผา้สําหรับใชใ้นวันรุ่งขนึ 1 
ชดุ+เสอืผา้ของใชค้นืนใีหจั้ดใสก่ระเป๋าใบเล็กๆเพอืถอืขนึรถไฟเองในวันพรุง่น ี

วนัทสี ี ลวัหยาง-ถาํหลงเหมนิ-ศาลกวนอ-ูรถไฟความเร็วสงู-ซอีาน-จตัรุสัหอกลอง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําชมถําหนิหลงเหมนิ(หลงเหมนิสอืคู) หรอืถําประตมูงักร (รวมค่ารถเล็ก) หมูถํ่าพันพระทตีังอยูร่มิ
ฝังนําอเีจยีงเป็นพุทธสถานเกา่แกท่สํีาคัญและน่าตนืตาตนืใจทสีดุแห่งหนงึของจนีสรา้งราวปีพ.ศ. 1038 
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ในสมัยเว่ยเหนือและสรา้งเพมิเตมิเรอืยมาจนถงึสมัยราชวงศถั์งโดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถําหรือ
อโุมงคเ์ขา้ไปแลว้สลักเสลาเป็นรปูพระพทุธเจา้พระโพธสิตัวเ์ทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถงึการเขยีนภาพ
จติรกรรมลงบนผนังถําสรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชนัสูงในสมัยนันๆบูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคย
พระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมากเพอืบรูณะถําหนิหลงเหมนิแห่งนีการสรา้งถําพระ
พทุธแหง่นทีไีดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลางปัจจุบันยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวดัถําเฟิงเซยีนซอืชมพระประธานสงู 17 

เมตรสลักอยูก่ลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพกล่าวกันว่าใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซ็ค
เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก 

 นําท่านชมศาลกวนอสูสุานทฝัีงศรีษะขนุพลกวนอ ู(กวนหลนิ) ซงึไดร้ับการสักการะบชูาในฐานะเทพ
เจา้แหง่สงครามในสมยัสามก๊ก (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศลิาจารกึอัตถะชวีประวัตขิองท่าน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 โดยสารรถไฟความเร็วสงู (หัวจรวด) ทมีคีวามเร็วสงูสดุ 350 กม. ต่อชวัโมงขบวนท ีG 2001 (15.57-
17.34 น. - หรอืขบวนทมีเีวลาใกลเ้คยีงกัน) นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซอีานเมอืงหลวงของมณฑลสา่นซี
ตังอยูใ่นหบุเขาทมีแีมนํ่าเวย่ไหลผา่นมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 6,000 ปีไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีใน
นาม“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวมทังสนิ 12 ราชวงศซ์อีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศตา่งๆทัวโลกเป็นจดุเรมิตน้ของเสน้ทางสายไหม
อนัเลอืงชอืมโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัลําคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของจนี 

 ชมเมอืงซอีานผา่นชมหอระฆงัซงึตังอยูใ่จกลางเมอืงซอีานมรีะฆังแขวนไวบ้นยอดหอเพอืตบีอกเวลา
ในตอนเชา้มคีวามสูง 36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขนึดว้ยไมท้ังหมดภายในจัดแสดงเครอืง
เรอืนเครอืงลายครามและของมคีา่ตังแตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ 

  

18.30น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 อสิระชอ้บปิงทตีลาดหอกลองเลอืกซอืของฝากพนืเมอืงหรอืของทรีะลกึตา่งๆ 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทหีา้ ซอีาน-สสุานทหารมา้-เจดยีห์า่นป่าใหญ-่อาหารเกยีว-โชวร์าชวงศถ์งั 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางสูตํ่าบล“หลนิถ่ง”ทมีชีอืเสยีงในการผลติผลทับทมินําชมสถานทสํีาคัญทสีดุของเมอืงซอีานที
ไดร้ับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ
กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์นิซ(ีรวมรถเล็ก) นําชมหุ่นปันนักรบกองทหารอารักขาสสุานซงึถูก
ฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกบัจักรพรรดจินิซฮีอ่งเตส้สุานทหารหุน่แหง่นชีาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปีค.ศ. 1974 เป็น
จํานวนกวา่7,000 ตัวหุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิและมใีบหนา้แตกตา่งกนัทุกตัวมบีนัทกึวา่สสุาน
แหง่นใีชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ726,000คนใชเ้วลากอ่สรา้ง36 ปีนําชมประวัตฯิบนจอยกัษ์ 360 องศา
ผ่านชมบรเิวณทีคาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดจินิซปีฐมจักรพรรดขิองประเทศจีนทีไดท้รงรวบรวม
แผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนงึเดยีวไดสํ้าเร็จปัจจบุนัมกีารคน้พบทตีังของสสุานแลว้แตย่งัไมม่กีารเปิดสสุานคงอยู่
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ในระหว่างการศกึษาถงึวธิีการป้องกันการเสือมสภาพของวัตถุโบราณทีอาจเสียหายเมอืถูกอากาศ
ภายนอก 

13.00 น. รับประทานอากลางวันทภีตัตาคาร 

 เดนิทางสูว่ดัฉอืเอนิซงึเป็นทตีังของ“ตา้เยยีนถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญว่ดันเีคยเป็นอารามหลวงทสีรา้งขนึ
โดยฮอ่งเตถั้งเกาจงเพอืตอบแทนคุณมารดาหลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจังมาเป็นเจา้อาวาส
และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทนํีามาจากอนิเดยีพระถังซมัจังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์่าน
ป่าขนึเพอืเก็บพระไตรปิฎกลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยีม ี7 ชนัสงู 64.7 เมตรใน 

 สมยักอ่นจะสรา้งเจดยีด์ว้ยดนิทังหมดแตพ่อมาในสมยัราชวงศห์มงิไดรั้บการบรูณะเป็นอฐิทังหมด 

18.00น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร*ชมิอาหารเกยีวขนึชอืของซอีาน 

 นําชมโชวร์าชวงศถ์งัอนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศถ์ังทสีะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทรีุง่เรอืงอยา่งสดุๆ 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

  

วนัทหีก ซอีาน-กาํแพงโบราณ-กวางเจา-กรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

08.00 น. ชมกําแพงเมอืงโบราณทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิมอีายเุกา่แกก่ว่า 600 ปีและไดรั้บการอนุรักษ์
ไวอ้ยา่งดกํีาแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 กม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กม. ความยาว
โดยรอบ 14 กม. สงู 12 เมตรมปีระตูเขา้ออกทังสดีา้นรวม 13 ประตูบรเิวณดา้นขา้งยังมสีวนสาธารณะ
เพอืพักผ่อนหย่อนใจดว้ยผ่านชมหอระฆังซงึตังอยู่ใจกลางเมอืงซอีานซงึนับเป็นสัญลักษณ์ของเมอืง
แขวนระฆังไวบ้นยอดหอเพอืตบีอกเวลาในตอนเชา้มคีวามสงู 36 เมตรอาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขนึ
ดว้ยไมท้ังหมดภายในจัดแสดงเครอืงเรอืนเครอืงลายครามและของมคีา่ตังแตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร 

 *** สมควรแกเ่วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

15.00น. เดนิทางกลับกวางเจาโดย CZ 3232 (เทยีวบนิภายในประเทศอาจมกีารเปลยีนแปลง) 

18.00น.  ถงึสนามบนิกวางเจารอเปลยีนเครอืงบนิกลับสวุรรณภมูฯิ 

20.00 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมูโิดยเทยีวบนิท ีCZ 361 

22.00 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

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

อตัรานรีวม 
คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับกรงุเทพฯ –กวางเจา –เจงิโจว//ซอีาน-กวางเจา-กรงุเทพฯสายการบนิไชน่าเซาเทริน์แอรไ์ลน์
คา่ทพีัก2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ 
คา่บตัรผา่นประตแูละเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ 
คา่วซีา่จนี 1,500 บาท 
คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ1 ใบทนํีาหนักไมเ่กนิ23กก.  
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ชดุภาษีตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  
 
คา่บรกิารไมร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ 
คา่ทปิคนขบัรถ, คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ลอดทรปิรวม 200หยวนตอ่ลกูคา้ 
คา่ทปิหวัหนา้ทวัรอ์ตัราวันละ 10 หยวน / คน / วัน 
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 
 

สํารองทนีงั 
1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ10,000บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทเีหลอืชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง20วัน 
 

เงอืนไขการยกเลกิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง45วนั–หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิและทพีักซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง30วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-29วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 50 
% ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-13วัน - เก็บคา่บรกิารทงัหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่น 
และคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

หมายเหตบุรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม/การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีว
บางรายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย /บรษัิทไดทํ้าประกนัชวีติ
ไวใ้หก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนงึลา้นบาท / เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ
เดนิทางในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น/บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ในกรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ 

เอกสารวซีา่เดยีว 
1. หนังสอืเดนิทางทยีงัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงขนาด1.5*2 นวิ2ใบ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษอัดรปูปรกต*ิ*พนืรปูสี
ขาวเสอืตอ้งไมใ่สส่ขีาว ** ตอ้งเห็นใบห ู**ตอ้งไมใ่สเ่ครอืงประดับใดๆ **ผมหนา้อยูเ่หนอืควิ 

คา่วซีา่จนียนืวซีา่ดว่น 2-3 วันเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ1,100 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันคีอื 
1. ชอืเป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูเกา่ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พอืยนืวซีา่ 
4. ใชร้ปูทเีป็นกระดาษสตคิเกอรห์รอืใชร้ปูทใีชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

ความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วย
การถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

 

 


