Once in Xian 4Days 3Nights
เดินทาง ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ไม่ลงร้ านช้ อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิน๋ ซี | จัตรุ ัสหอกลองหอระฆัง
ถนนมุสลิม | โชว์ราชวงศ์ถงั | เกี๊ยวซีอาน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
ราคาเริ่มต้ น
เส้ นทางการเดินทาง

18,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)(FD588:09.50-14.35) –เจดีย์ห่านป่ าใหญ่
วันที่ 2. พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)-กาแพงเมืองซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถงั
วันที่ 3. วัดลามะ-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-จัตรุ ัสหอกลองหอระฆัง-อิสระช้ อปปิ ง้ ถนนมุสลิม
วันที่ 4. วัดชิงหลง – ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
(FD589:15.35-18.50)

วันที่ 1
06.30 น.
09.50 น.
14.35 น.

ค่า
ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

กรุ งเทพฯ (สนามบิน ดอนเมือ ง) – ซีอ าน(สนามบินซีอ านเซี ยงหยาง)
(FD588:09.50-14.35) –เจดีย์ห่านป่ าใหญ่
คณะพร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3 สายการบินแอร์ เอเชีย(FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอย
ให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่ รวมค่ าอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้ อยู่ในหุบเขาที่มีแม่นา้ เว่ยไหล
ผ่าน มีประวัติศาสตร์ ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนคร
หลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้ สิ ้น 13 ราชวงศ์ ซีอานได้ เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒ นธรรม
ระหว่ า งจี น กับ ประเทศต่ า งๆ ทั่ว โลก เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเส้ น ทางสายไหมอัน เลื่ อ งชื่ อ มี โบราณสถาน
โบราณวัตถุเก่าแก่อนั ล ้าค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจีน

นาท่านชม เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้ เจดีย์) แห่งวัดฉือเอิน สร้ างเสร็ จในปี
ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื ้อ) ฮ่องเต้ องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถงั และ ได้ นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรื อรู้จกั ใน
นามพระถังซัมจัง๋ พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใช้ เวลากว่า 15 ปี จาริ กไปถึงอินเดียและได้ นาพระ
ธรรมคาสัง่ สอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนให้ มาอยู่ที่วดั ฉือเอินแห่งนี ้ พระถังซัมจั๋งได้
ใช้ เวลาออกแบบและร่วมสร้ างเจดีย์ห่านป่ าใหญ่ในวัดฉือเอินเพื่อใช้ ในการเก็บรักษาพระไตรปิ ฎก ที่ท่านได้
นามาจากอินเดียและแปลเป็ นภาษาจีนนับจานวนกว่าพันเล่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

พิพธิ ภัณฑ์ กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ ฟ)-กาแพงเมืองซีอานโชว์ ราชวงศ์ ถัง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

กลางวัน

ค่า

นาท่านเข้ าชม พิพิธภั ณฑ์ กองทัพทหารม้ าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สาคัญ ที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้ รับการ
ประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า)
นาชมหุ่นปั น้ นักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝั งไว้ ใต้ ดินพร้ อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่อ งเต้ สุสานทหารหุ่น
แห่งนี ้ชาวนาจีนได้ ขุดค้ นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ นจานวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริ ง
และมีใบหน้ าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ ช้ แรงงานทาสเป็ นจานวนถึง 726,000 คนใช้ เวลา
ก่อสร้ าง 36 ปี นาชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านผ่านชม กาแพงเมืองซีอาน (Xian City Wall) เมื่อสมัยราชวงค์หมิงประมาณ600กว่าปี เป็ นกาแพง
เมืองโบราณที่สมบูรณ์ ที่สุดของประเทศจีนที่หลงเหลืออยู่ในปั จจุบนั กาแพงเมืองซีอานเป็ นมรดกล ้าค่าชิน้
หนึ่งที่ราชวงศ์หมิงสร้ างให้ ลกู หลานกาแพงสร้ างด้ วยส่วนผสมของผงปูน ดินและอิฐ ประสานด้ วยข้ าวเหนียว
และนา้ ตาลมีความยาวโดยรอบ13กิโลเมตรบนกาแพงเป็ นทางเดินกว้ าง 12-14เมตรผนังกาแพงด้ านนอกมี
ช่องยิงธนู 5,894 ช่องนอกกาแพงมีคูเมืองล้ อมรอบกาแพงเพื่อป้องกันข้ าศึกอีกชัน้ บริ เวณกาแพงทาสนาม
หญ้ าและสวนสาธารณะล้ อมเมืองที่สวยงามและเป็ นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมื องทางเดินบนกาแพง
สามารถจัดกิจกรรมได้ หลายอย่างมีการจัดวิ่งมินิมาราธอนและการแสดงโคมไฟทุกปี
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เกี๊ยวซีอาน

นาท่านชม โชว์ ราชวงศ์ ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ทสะท้ อนให้ เห็น

ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

กลางวัน

ถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสูงสุด
โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วัดลามะ-พิพิธภัณฑ์ ซีอาน-จัตุรัสหอกลองหอระฆัง-อิสระช้ อปปิ ้ งถนน
มุสลิม
รั บประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาชม วัด ลามะกว่ างเหริ น วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้ างขึน้ เมื่ อ ค.ศ. 1705 ครัง้ ฮ่ องเต้ คังซี ใน
เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้ างวัดนี ้จะเป็ นการสะดวกพักระหว่างทางสาหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่
ต้ องเดินทางผ่านส่านซีเข้ าสู่วงั หลวงปั กกิ่งเพื่อเข้ าเฝ้า วัดลามะกว่างเหริ นมีการซ่อมแซมและสร้ างวิหารเพิ่ม
หลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทาให้ สวยงามใหญ่โตบนพื ้นที่ 2.6 เอเค่อร์ เช่นปั จจุบนั ชมกาแพงหินที่มี
รู ป สลัก 18 อรหัน ต์ ชมป้ายการอนุญ าตให้ สร้ างวัดโดยคาสั่งของวังหลวงซึ่งเป็ นลายมื อของฮ่องเต้ คัง ซี
นมัสการเจ้ าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช จากนันน
้ าท่านชม พิพิธภัณฑ์ ซีอาน
ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขดุ ค้ นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื ้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ ้น
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นาท่านชม จัตุรัสหอกลองหอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆัง
บอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส สง 8.6 เมตร กว้ างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้ วยอิฐดา
มีประตูทัง้ 4 ทิศ สูงและกว้ าง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชัน้ ปลายแหลมฝั่ งตรงข้ ามเป็ น จัตุรัสหอกลอง
ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้
ทาการบูรณะขึน้ มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ ากว้ าง 9 เมตร และลึก 3
เมตร โครงสร้ างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้ าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและ
ใต้ สูงและกว้ าง 6 เมตร ชัน้ ล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้ าชัน้ ที่สองและชัน้ ที่สามเป็ นเครื่ องใม้ หลังคา
มุงด้ วยกระเบื ้องเคลือบ สร้ างขึ ้นในปี ที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็ น
พระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้ า

กลางวัน
15.35 น.
18.50 น.

พร้ อมให้ ท่านถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก จากนันให้
้ ท่าน อิสระช้ อปปิ ้ งถนนมุสลิม ในอดีตนครซีอานถือเป็ น
จุดเริ่มต้ นของเส้ นทางสายไหม ที่มีการติดต่อค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าและอารยะธรรมระหว่างอาณาจักรจีน
กับดินแดนแถบอาหรับ จึงทาให้ ชาวจีนเมืองซีอานบางส่วนเป็ นชาวมุสลิม ซึ่งได้ รวมตัวกันเปิ ดร้ านค้ าอยู่ที่
ตลาดมุสลิมแห่งนี ้ ซึ่งที่นี่เป็ นแหล่งรวมของอาหารพืน้ เมืองขึ ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้ านขายของที่ระลึกและ
ร้ านขายผลไม้ แห้ ง เช่น พุทธา อินทผาลัม ลูกพลับ กีวี่ วอลนัทและถัว่ ต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 5 ดาว

วัดชิงหลง – ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) –
กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)(FD589:15.35-18.50)
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ วัดชิงหลง หรื ออีกชื่อว่า วัดซือฟ๋ อ เป็ นวัดโบราณของเมืองซีอาน และมีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับ
ที่มาของชื่อวัด ท่านสามารถชมความงามของภายในวัด รวมถึงช่วงเดือนมีนาคมท่านจะได้ ชมความงามของ
ดอกซากุระที่เปล่งบานภายในบริ เวณวัดแห่งนี ้อีกด้ วย จากนันน
้ าท่านชม ถนนศิลปะซูย่วนเหมิน ให้ ท่าน
ได้ ชมบรรยากาศและเลือกซื ้อสินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่ รวมค่ าอาหารร้ อนบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ : Once in Xian 4Days 3Nights โดยสายการบินแอร์ เอเชีย
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

18,900.18,900.18,900.3,500.11,900.วันที่ 13-16 มี.ค. 63
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่ รวมวีซ่า)

ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าวีซ่าเดี่ยว ท่ านละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ ม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่ าน/ทริป
อัตราดังกล่ าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางไทยเท่ านัน้
กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครั้ ง

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้ องมีผ้ โู ดยสารจานวน 10 ท่านขึ ้นไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
ในกรณี ที่ลูกค้ าต้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้ อมูลความถูกต้ องของรายการทัวร์ รวมทังไฟล์
้ บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.2 แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ าใช้ จ่ายทังหมด
้
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อค่า
มัดจาที่พักโดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน

ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ
ค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ
้

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้ าหัวหน้ าทัวร์ )
คณะจองไม่ถึงจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ด
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ าน
บาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ าน
บาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษี น ้ามัน
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,800 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่ า นละ 1 ใบเท่ านัน้ ในกรณี ที่ น า้ หนัก เกิ น กว่าที่ ส ายการบิ น ก าหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว นอกเหนื อ จากรายการ เช่ น ค่ า เครื่ อ งดื่ ม , ค่ า อาหารที่ สั่ง เพิ่ ม เอง, ค่ า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

บริ ษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ ไขได้
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้ า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้ น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สารองที่
นัง่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตั๋วเครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เกิ ด ความผิ ด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่ าช้ า
เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริ การทัวร์ อื่ น ทดแทนให้ แต่ จ ะไม่ คืน เงิน ให้ ส าหรั บ
ค่าบริการนันๆ
้

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบ
ล่วงหน้ า
10. ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนันทางบริ
้
ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
8.

สาหรับผู้ท่มี ีความประสงค์ ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนสาหรั บผู้ท่ ถี ือพาสสปอร์ ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,800 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
รูปถ่ายหน้ าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื ้นหลังขาวเท่านัน**
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ
- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2 ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
3. สาหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเอง
เท่านันก่
้ อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้ าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
5. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้ องแนบสูติบตั รตัวจริ ง , สาเนาสูติบตั รและสูติบตั รของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดา มารดา ต้ องแนบหนังสืออนุญาตให้ เดินทาง

ข้ อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่ม ที่มี ปัญ หา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนันกรุ
้ ณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่ง
ให้ บริษัททัวร์ อย่างน้ อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทูตจี นอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่ าใหม่ การเรี ยกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้ า
ผู้ที่ประสงค์จะใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้ นการ
ทาวีซ่าท่านจะต้ องรับผิดชอบ
9. ในการอนุญ าตให้ เข้ า -ออกเมื องด้ วยตนเอง เนื่องจากบริ ษั ททัวร์ ฯ ไม่ ท ราบกฎกติกา การ
ยกเว้ นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้ บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้ องตกค้ างอยู่ประเทศจีนอย่างน้ อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ่ า ให้ ไ ด้ เฉพาะชาวต่ า งชาติ ที่ ท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ ได้ ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่ าเข้ าประเทศจี นด้ วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน
ด้ วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่ างชาติในกรณีท่ที างบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้

1.
2.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้ น แคนาดา บราซิล และอาร์ เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้ า-ออกอย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื ้นหลังขาวเท่านัน]
้
และต้ องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ ามสวมเสื ้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื ้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้ าราชการ

3.
4.
5.
6.

- ต้ องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้ องหน้ าตรง ไม่ยิ ้มเห็นฟั น มองเห็นทังใบหน้
้
ารวมถึงใบหูทงั ้ 2ข้ าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้ อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้ างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้ อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้ องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้ านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี ้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ที่ต้องจ่ ายเพิ่มให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสือเดินทางล่ าช้ า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ ]

**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น ้ามันขึ ้นในอนาคต ซึง่ ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี น ้ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารที่ใช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้ าย
หย่า
ไม่ได้ จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย์................................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้ งเบอร์ ท่ถี ูกต้ องที่สามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)

ท่านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้ วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)

