
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORY XIAN *ไมร่า้นรฐับาล 

ซอีาน-ไคเฟิง-เจ ิง้โจว 

วดัเสา้หลนิ-ล ัว่หยาง 6 วนั 5 คนื 



 

สถานทีท่อ่งเทีย่ว 
• กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวมรถเล็ก) 
• ถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถ า้ประตมูงักร (รวมรถเล็ก) 

• ยุน่เฉงิ ศาลเจา้กวนอ ู 

• ก าแพงเมอืงโบราณ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี 

• วดัฉอืเอนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่

• ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) 

• ไมล่งรา้นรฐับาล 

• โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว 

วนัเดนิทาง ราค พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่เดีย่ว 

27-2 ก.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

11-16 ก.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

25-30 ก.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

29-3 ก.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

19-24 ก.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

10-15 ต.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

19-24 ต.ค. 2562 26,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

24-29 ต.ค. 2562 25,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

14-19 พ.ย. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

28-3 ธ.ค. 2562 24,555.- 4,500.- รวมแลว้ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูฯิ – ซอีาน 

13.15 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4ประตูหมายเลข 10  

เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เกาะ U สายการบนิ SICHUAN AIRLINES (3U) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

15.15 น. ออกเดนิทางไปนครซอีาน โดยเทีย่วบนิที ่3U8642 

19.35 น. เดนิทางถงึนครเจิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลส่านซตีัง้อยู่ในหุบเขาทีม่แีม่น ้าเว่ยไหลผ่านมปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานกว่า 6,000 ปีไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวม

ทัง้สิน้ 12 ราชวงศซ์อีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศต่างๆ

ทั่วโลกเป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่มโีบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล ้าค่าและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี 

 พักที ่Venus International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ซอีาน – ศาลไคเฟิง – เจดยีเ์หล็ก – เจิง้โจว 



07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

09.11 น. น าทา่นเดนิทางสูน่ครเจิง้โจว เมอืงเอกของมลฑลเหอหนานดว้ยรถไฟความเร็วสงูขบวนที ่G672 จากนัน้น า

ท่านสูเ่มอืงไคเฟิง เป็นเมอืงเกา่แกแ่ละเคยเป็นเมอืงหลวงถงึ 7 ราชวงค ์นับตัง้แต่สมัยจา้นกั๋ว (戰國) และ

รุง่เรอืงทีส่ดุในสมยัซง่ เมอืงไคเฟิงปัจจบุนัมพีืน้ที ่6,266 ตารางกโิลเมตร ประชากร 4.58 ลา้นคน 

11.34 น. ถงึเจิง้โจว รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหาร  น าชมศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จิน้(เปากงฉือ) ทีส่รา้งขึน้บนเนื้อที ่4,000 ตารางเมตร เป็น

สถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองท่านเปาบุน้จิน้ขนุนางผูท้ีม่คีวามซือ่สัตยย์ตุธิรรมจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืแหง่

ราชวงศซ์ง่เหนือชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่ทีีต่ัดหัวสนัุขหัวเสอืและหัวมังกรชมรูปหลอ่สมัฤทธิข์องทา่นเปาฯสงู 

2.5 เมตร  

  เดนิทางสูเ่มอืงเติง้ฟง 2 ชัว่โมง (หยางเฉงิ) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซีย่เขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวม

ค่ารถเล็ก) ซึง่ก่อตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า“พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซนเขา้มา

เผยแพรพ่ระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรมตอ่มาอารามแหง่นี้

กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวที่รูจั้กกันดใีนนาม“กังฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวัดเสา้

หลนิอันไดแ้กว่หิารสหัสพทุธสถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดตีปัจจุบนัและอนาคตรวม 

1,000 องค ์

   

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 พักที ่YI SHE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่าม เติง้ฟง – ป่าเจดยี ์–โชวก์ังฟ ู- ลั่วหยาง - ถ ้าหลงเหมนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 ชมป่าเจดยีห์รอืถา่หลนิทีม่หีมู่เจดยีก์ว่า 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้

หลนิจากนั้นชมการแสดงกงัฟูที่มีการสบืทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนั้กท่องเที่ยวไดช้มที่

โรงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ 

  

13.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงลั่วหยาง (1 ชั่วโมง) อดีตราชธานีทีย่ ิง่ใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาว

นับเป็นทีส่องรองจากซอีานจักรพรรดนิ“ีบเูซค็เทยีน”โปรดปรานเมอืงลั่วหยางมากตัง้ใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยที่

พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิพระราชทานนามเมอืงวา่“นครเสนิต”ูมคีวามหมายวา่“เทพนคร”  

 อสิระเดนิชมถนนวัฒนธรรมเมอืงโบราณล ัว่อี ้หรอืทีรู่จั้กในชือ่ Central Plains Ferry ทีต่ัง้อยู่ในเขตเมอืง

เกา่ของลั่วหยาง 



  น าชมถ า้หนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอืถ า้ประตมูงักร (รวมคา่รถเล็ก) หมูถ่ ้าพันพระทีต่ัง้อยูร่มิฝ่ัง

น ้าอีเ๋จยีงเป็นพุทธสถานเก่าแก่ทีส่ าคัญและน่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุแห่งหนึง่ของจนีสรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน

สมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพิม่เตมิเรือ่ยมาจนถงึสมยัราชวงศถ์ังโดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าหรอือโุมงคเ์ขา้

ไปแลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้พระโพธสิัตวเ์ทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลง

บนผนังถ ้าสรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชัน้สงูในสมัยนัน้ๆบูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระ

ราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพือ่บูรณะถ ้าหนิหลงเหมนิแห่งนี้การสรา้งถ ้าพระพุทธแห่งนี้ทีไ่ดรั้บ

อทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลางปัจจบุนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 

ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซือ่ชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระ

โพธสิตัวแ์ละทวยเทพกลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก  

    

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่YAXIANG JINLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ ลั่วหยาง – ยุน่เฉงิ – ศาลเจา้กวนอ ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยุน่เฉงิ บา้นเกดิกวนอ ู(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

  น าท่านชมเมืองยุ่นเฉิง มีวัดหรือศาลกวนอูอยู่สองแห่ง 

หลังถูกประหารชวีติ คนทีบ่า้นเกดิไดร้่วมกนัสรา้งวัดทีส่ถานที่

เกดิ อกีทีน่งึสรา้งโดยทางการในปี ค.ศ.589 สมยัราชวงศส์ยุ (

隋朝) ทัง้สองแหง่หา่งจากกนัประมาณ 10ก.ม. ดว้ยความเป็น

คนซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จงรักภักดีและกลา้หาญ จึงไดม้ี

ประชาชนเคารพนับถืออย่างลน้หลามและทุกราชวงศ์ก็ให ้

ความส าคัญเนื่องจากตอ้งการปลุกฝังจติส านกึเรือ่งของความ

ซือ่สัตยจ์งรักภกัดตีอ่เจา้นายใหเ้กดิขึน้กบัอาณาประชาราษฎร์

ของตนใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง และดว้ยบทบาททีเ่ป็นตัวเอกในฝ่าย

ธรรมมะ จงึท าใหก้วนอูเป็นทีรู่จ้ักโดยทั่วไปและยกย่องใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งความซือ่สัตย ์โดยเฉพาะสมัย

ราชวงศ์ชงิเฉียนหลงฮ่องเตไ้ดแ้ต่งตัง้กวนอูใหเ้ป็น”จงยี่เหยนิย่งเสนิตา้ตี้”忠义仁勇神大帝”แปลว่า”

มหาเทพผูซ้ ือ่สตัย ์จงรักภกัด ีมคีณุธรรม และกลา้หาญยิง่”และเปลีย่นชือ่”วัดกวนอ ูเป็น ศาลพระเจา้กวนอ”ู  

 น าท่านชมและสักการะทัง้สองวัด（关帝庙）วัดพระเจา้กวนอูฉางผงิที่บา้นเกดิและวัดพระเจา้กวนอูที่

เซีย่โจว เป็นวัดทีย่ ิง่ใหญ่สรา้งในสมัยราชวงศส์ยุปี ค.ศ.589 ต่อมาราชวงศซ์ง่ปี ค.ศ.1014 ไดม้กีารบูรณะ

ซอ่มแซมและขยายเพิม่เตมิ มาถงึราชวงศช์งิคางซีฮ้อ่งเตไ้ดป้รับปรงุขยายใหย้ิง่ใหญข่ึน้ แตพ่อมาถงึปี ค.ศ.

1702 ไดเ้กดิไฟไหมค้รัง้ใหญ ่ตอ่มาคางซีฮ่อ่งเตไ้ดส้ัง่การใหส้รา้งขึน้มาใหมโ่ดยใชเ้วลาการสรา้งนานถงึ 10 

ปี  

 วา่กนัวา่ทา่นใดทีไ่ดม้าสกัการะทีน่ี ่จะมแีตค่วามเจรญิรุง่เรอืง ร ่ารวยเงนิทอง ท าการสิง่ใดก็สมความปรารถนา 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  



 พักที ่Xinji Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ยุน่เฉงิ– ซอีาน – สสุานทหารมา้ – ก าแพงเมอืงโบราณ –หอระฆงั - ถนนวฒันธรรม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ีมปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 6,000 ปี ไดถู้ก

สถาปนาเป็นราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 12 ราชวงศ ์ซอีานได ้

เป็นศูนยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนีกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของ

เสน้ทางสายไหมอนัเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัล ้าคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของ

จนี (ประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 ชมทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวมรถเล็ก) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสสุานซึง่ถูกฝังไวใ้ต ้

ดนิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเตสุ้สานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจนีไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวน

กว่า7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิและมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัวมบีันทกึวา่สสุานแห่งนีใ้ช ้

แรงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชม

บรเิวณทีค่าดวา่เป็นสสุานของจักรพรรดจิิน๋ซปีฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็น

หนึง่เดยีวไดส้ าเร็จปัจจบุนัมกีารคน้พบทีต่ัง้ของสสุานแลว้แต่ยงัไมม่กีารเปิดสสุานคงอยูใ่นระหวา่งการศกึษา

ถงึวธิกีารป้องกนัการเสือ่มสภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 ชมหอระฆงัซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน มรีะฆังแขวนไวบ้นยอดหอเพือ่ตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 

36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขึน้ดว้ยไมท้ัง้หมด ภายในจัดแสดงเครือ่งเรอืน เครือ่งลายครามและ

ของมคีา่ตัง้แตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ  

  ชมก าแพงเมอืงโบราณ ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี และไดรั้บการอนุรักษ์

ไวอ้ยา่งด ีก าแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 ก.ม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 ก.ม. ความยาว

โดยรอบ 14 ก.ม. สูง 12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทัง้สีด่า้น รวม 13 ประตู บรเิวณดา้นขา้งยังมสีวนสาธารณะ 

เพือ่พักผอ่นหยอ่นใจดว้ย ผา่นชมหอระฆงัซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน ซึง่นับเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง แขวน

ระฆังไวบ้นยอดหอเพือ่ตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนี สรา้งขึน้ดว้ยไม ้

ทัง้หมด ภายในจัดแสดงเครือ่งเรอืน เครือ่งลายครามและของมคีา่ ตัง้แตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ  

  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 อสิระชอ้บป้ิงทีถ่นนวัฒนธรรมหยุหมนิ เลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง หรอืของทีร่ะลกึตา่งๆ   

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก ซอีาน–สวุรรณภมูฯิ 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

10.55 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่3U8641 

13.50 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพ 

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



อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับกรงุเทพฯ-ซอีาน-กรงุเทพฯ สายการบนิ Sichuan Airlines 
คา่ทีพ่ัก 2 ทา่นตอ่หนึง่หอ้งคู ่
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ 

คา่บตัรผา่นประตแูละเขา้ชมสถานทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

คา่วซีา่จนี 1,650 บาท 

คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.  

ชดุภาษีตัว๋ (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  

 

คา่บรกิารไมร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครือ่งดืม่นอกจากรายการ 
คา่ทปิคนขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตลอดทรปิรวม 200 หยวนตอ่ลกูคา้ 

คา่ท าหนังสอืเดนิทาง / คา่ท าเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 

คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 
 

ส ารองทีน่ ัง่ 
1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน–หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิและทีพั่กซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป – เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 50 
% ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-13 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่น 

และคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

หมายเหต ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม/การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วบาง

รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย /บรษัิทไดท้ าประกนัชวีติไว ้

ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนึง่ลา้นบาท / เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง

ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น/บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ในกรณี

ทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ 

เอกสารวซีา่เดีย่ว 
1. หนังสอืเดนิทางทีย่งัมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวันเดนิทางไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งส าหรับประทับตราเขา้ออกอยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม 

3. รปูถา่ยหนา้ตรงขนาด1.5*2 นิว้2ใบ ** รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** อดัภาพดว้ยกระดาษอดัรปูปรกต*ิ*พืน้รปูสขีาว

เสือ้ตอ้งไมใ่สส่ขีาว ** ตอ้งเห็นใบห ู**ตอ้งไมใ่สเ่ครือ่งประดับใดๆ **ผมหนา้อยูเ่หนอืคิว้ 

คา่วซีา่จนียืน่วซีา่ดว่น 2-3 วันเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ1,200 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันีค้อื 
1. ชือ่เป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พือ่ยืน่วซีา่ 

4. ใชร้ปูทีเ่ป็นกระดาษสติค้เกอรห์รอืใชร้ปูทีใ่ชก้ระดาษพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 

ความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ

ถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 


