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กาหนดการ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
กรุ งเทพฯ-เจิง้ โจว (WE680 : 02.20-07.30)
ลัว่ หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซี อาน-จัตุรัสเจดีย ์
ห่านป่ าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่ )
ผ่านชมสุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้-โรงงานตุก๊ ตาจิ๋นซี
กาแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-อิสระช้อปปิ้ ง
จัตุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดิน
อิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถงั
ร้านผ้าไหม-เจดียห์ ่านป่ าเล็ก-พิพิธภัณฑ์
ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
เจิ้งโจว-กรุ งเทพฯ (WE681 : 08.30-11.40)

เช้า
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YIHEYUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว







YIHEYUAN HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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BINHE WENQUAN HOTEL

หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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ราคาทัวร์ขา้ งต้น ยังไม่รวม
• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 200 หยวน /ทริ ป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิป
หัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยูก่ บั กับดุลยพินิจของท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
• ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท/ท่าน

 กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2560
วันแรก
23.30 น.
วันที่สอง
02.20 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่สาม

เช้า

ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
 พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 2 แถว
E สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกให้กบั ท่าน
กรุ งเทพฯ-เจิ้งโจว-ลัว่ หยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซี อาน-จัตุรัสเจดียห์ ่ านป่ าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉื อเอิน
เหิ รฟ้ าสู่ นครเจิ้งโจว โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 680 
เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่ งแม่น้ าเหลื องตอนปลายของที่
ราบจีนเหนือ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ ง
ใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านเดินทางสู่ เมืองลัว่ หยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชั่วโมง) อดี ตราชธานี ที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึ ง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับ เป็ นที่สองรองจากซี อาน
จากนั้นนาท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยูท่ างใต้ของเมืองลัว่ หยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่า
เป็ นที่ฝั่งศีรษะของกวนอู แม่ทพั ผูย้ ิ่งใหญ่ ในสมัยสามก๊ก และเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยกย่องให้เป็ นเทพ
เจ้าองค์หนึ่ งของชาวจีน ตามเรื่ องสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่
เกี ยจแค้นกัน ซุ นกวนได้ได้นาศรี ษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่ งชื่ นชอบในตัวกวนอู ได้นา
ศีรษะของกวนอูไปฝั งอย่างสมเกรี ยติ บริ เวณรอบ ๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็ นป่ าสน จึงมีชื่อว่า
กวนหลิน ให้ท่านชม หลักจารึ กอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สาคัญ ๆ ในสมัยนั้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี
นาท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจดียห์ ่านป่ าใหญ่ ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณด้านหน้าทางเข้าวัดเจดียห์ ่านป่ าใหญ่ ท่าน
จะได้ถ่ายรู ปคู่กบั รู ปปั้ นพระถังซัมจัง๋ และยังมีเจดียห์ ่ านป่ าใหญ่เป็ นฉากด้านหลังอีกด้วยจากนั้นนา
ท่านชม สวนวัดถัง ต้า ฉื อเอิ น ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดี ยห์ ่ า นป่ าใหญ่ สวนนี้ บอกเล่ า เรื่ องราวเกี่ ย วกับ
พระพุทธศาสนา เมื่อได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วท่านจะได้ซึบซับกับหลักคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
แบบสไตล์จีน ซึ่งภายในสวนจะมีจุดเยีย่ มชมต่างๆ เช่น วัด, เจดีย ์ ฯลฯ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ YIHEYUAN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่ )-ผ่านชมสุ สานจิ๋นซี ฮ่องเต้-โรงงานปั้ นตุก๊ ตาจิ๋นซี กาแพง
เมืองโบราณ-ร้านผีซิว-อิสระช้อปปิ้ งที่จตั ุรัสหอระฆัง-อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดินอิสลาม
โชว์ราชวงศ์ถงั
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้า
08.30 น.

นาท่านเดิ นทางสู่ กองทัพทหารดิ นเผาของกษัตริ ยจ์ ิ๋นซี (รวมรถแบตตารี่ ) สถานที่สาคัญที่สุดของ
เมืองซี อาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี
ค.ศ. 1987 ผ่านชม บริ เวณที่คาดว่าเป็ น สุ สานของจักรพรรดิจิ๋นซี ฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศ
จี นที่ ได้ทรงรวบรวม แผ่นดิ นจี นให้เป็ นหนึ่ งเดี ยวได้สาเร็ จ ปั จจุ บนั มี การค้นพบที่ ต้ งั ของสุ ส าน
แล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุ สาน จากนั้นนาท่านชม โรงงานปั้ นตุ๊กตาจิ๋นซี
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม กาแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.13741378) และได้รับการอนุ รักษ์ไว้อย่างดี นาท่านแวะ ร้านผีชิว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เกี่ยวกับโชคลาภเงินทอง
ของจีน จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ งที่จตั ุรัสหอระฆัง และ หอกลอง ย่านช้อปปิ้ งยอดนิยมของนคร
ซี อาน และใกล้ๆ กันนั้นเป็ นที่ต้ งั ของตลาดอิสลาม ที่นี่จะมีขนมและของกิ นหลากหลายรู ปแบบที่
ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อน จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ งถนนคนเดินอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้ อสิ นค้า
และอาหารพื้นเมือง เช่น รู ปปั้ นทหารดิ นเผาที่เป็ นสัญญลักษณ์ของเมืองซี อานหรื อขนมถัว่ เคลื อบ
น้ าตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซี อาน
นาท่านเข้าชม โชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ ชุ ดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถงั ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ ญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรื องอย่างสุ ดๆ
 พักที่ YIHEYUAN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ร้านผ้าไหม-เจดียห์ ่านป่ าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซี อาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ า นแวะชม ร้ า นผ้า ไหม ชมวิธี ก ารนาเส้ นไหมออกมาผลิ ตเป็ นสิ นค้า ทั้ง ใช้เครื่ องจัก ร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริ ง ) เพื่อมาทาใส้นวมผ้าห่ มไหม ซึ่ งเหมาะกับการ
ซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง นาท่านชม เจดี ยห์ ่านป่ าเล็ก อยูห่ ่ างจากตัวเมืองซี อานไปทางตอนใต้
ราว 2 กิ โลเมตร โดดเด่นด้วยเจดียส์ ู ง 13 ชั้น เดิ มมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดี ยห์ ักพังจากแผ่นดิ นไหวครั้ง
ใหญ่ และยังคงร่ องรอยนั้นไว้อยู่ ภายในบริ เวณมี พิพิธภัณฑ์ซีอาน เป็ นพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่รวบรวม
โบราณวัตถุที่ขดุ ค้นพบจากสุ สานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ นทางสู่ นครเจิ้ ง โจว เมื อ งหลวงของมณฑลเหอนาน (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 5.30
ชัว่ โมง) ตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่น้ าเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็ นเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยราชวงศ์ซ่ง
ปั จจุบนั เจิ้งโจวนับเป็ นเมื องอุตสาหกรรมแห่ งใหม่ของจี น จากนั้นนาท่าน อิ สระช้อปปิ้ งถนนคน
เดิ นแห่ งเมืองเจิ้งโจว แหล่งรวมสิ นค้าหลากหลายใจกลางเมืองเจิ้งโจว มีสินค้าหลากชนิ ดให้ท่าน
เลือกสรร รวมไปถึงเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกาย กระเป๋ า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ BINHE WENQUAN HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เจิ้งโจว-กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิ้งโจว
ออกเดินทางงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 681
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11.40 น.

ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ ************
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ซื่ อสัตย์ จริ งใจ ห่วงใย เน้นบริ การ คืองานของเรา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺
( *** กรุ๊ ปออกเดินทางได้ต้ งั แต่ 10 ท่านขึ้นไป *** )


หมายเหตุ : ตามนโยบายร่ วมกับการท่องเที่ ยวแห่ งเมื องจี น ทุ ก เมื อง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ สินค้า
พื้นเมืองให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไปได้รู้จกั คือ ร้านผีซิว, โรงงานปั้ นตุ๊กตาจิ๋นซี , ร้านผ้าไหม ซึ่ งจาเป็ นต้องบรรจุ
ในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึ งเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้ านทุกร้ าน
จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่ งจะใช้เวลาร้ านละประมาณ 45-90 นาที ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั ความ
พอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น


ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
*ก่อนทาการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุ ณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริ ษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*

เจิ้งโจว ลัว่ หยาง ซี อาน สุ สานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน
ผูใ้ หญ่ / เด็ก พักห้องละ
2 ท่านราคาท่านละ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2560
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2560

16,999 บาท
16,999 บาท

4,000 บาท
4,000 บาท

วันที่ 08-12 กรกฎาคม 2560 (วันเข้าพรรษา)

18,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 29 กรกฎาคม-02 สิ งหาคม 2560
วันที่ 12-16 สิ งหาคม 2560 (วันแม่)

16,999 บาท
18,999 บาท

4,000 บาท
4,000 บาท

วันที่ 26-30 สิ งหาคม 2560
วันที่ 09-13 / 23-27 กันยายน 2560

16,999 บาท
16,999 บาท

4,000 บาท
4,000 บาท

วันที่ 14-18 ตุลาคม 2560

18,999 บาท

4,000 บาท

วันที่ 21-25 ตุลาคม 2560 (วันปิ ยมหาราช)

21,999 บาท

4,000 บาท

กาหนดการเดินทาง

(ไม่มีราคาเด็ก)
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ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก และไม่รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ น้ ี ไม่แจกกระเป๋ า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ่ งราคาทัวร์ ดงั กล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจากสภาวะ
น้ ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึ้น ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้นในอนาคต ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิ่มตามความเป็ นจริ ง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงิ นบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
☺ ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
☺ น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
☺ ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ร ะหว่า งการเดิ น ทาง ท่ า นละไม่ เ กิ น 1,000,000 บาท (ค่ า รั ก ษาพยาบาล 500,000 บาท)
คุม้ ครองผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูง
กว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลื อเพียงครึ่ งหนึ่ งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรม
ธรรม์ ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวติ ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ** ในกรณี ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดิ นทางเพื่อให้คลอบคลุ มในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ***ทั้งนี้ อตั ราเบี้ยประกันเริ่ มต้นที่ 330 บาท
ขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่คุม้ ครอง
กรณี ที่ เสี ย ชี วิต หรื อ เจ็บ ป่ วยทางร่ า งกายด้วยโรคประจาตัว , การติ ดเชื้ อ, ไวรั ส , ไส้ เลื่ อน, ไส้ ติ่ง , อาการที่
เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ย
สติ, ตกอยูภ่ ายใต้อานาจของสุ รายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack,
Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
 ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
 ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการใบเสร็ จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริ ษทั ฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็ จที่ถูกให้กบั บริ ษทั ทัวร์ เท่านั้น
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 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 200 หยวน /ทริ ป/ต่อท่าน ในส่ วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยูก่ บั
กับดุลยพินิจของท่าน (เด็กชาระทิปเท่าผูใ้ หญ่)
 ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซึ่ งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น) หรื อ
หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริ การ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิ ก หรื อเปลี่ ยนแปลงการเดิ นทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8

3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหวั หน้าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่าน สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ ปที่มีการกา
รันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืน
เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัด
จา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
(SHWECGO1) เจิ้งโจว ลัว่ หยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5D3N (WE) พ.ค.-ต.ค. 60 / Girl-040417

6

4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุ มของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิ ดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่ น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิ ด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทางไทย (กรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้องไม่มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้นหลังสี ขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหู ท้ งั สอง
ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสี ขาว เช่ น เสื้ อยืดสี ขาว ชุ ดนักศึกษา หรื อชุ ดข้าราชการ ไม่สวมเครื่ องประดับ สร้อย
ต่ า งหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รู ป ถ่ ายมีอายุไม่เกิ น 6 เดื อน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ สติ๊ กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจาก
คอมพิวเตอร์
4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุ ณากรอกข้อมูลจริ งให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรื อ แม่
5.1.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.1.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2 เดินทางพร้อมญาติ
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5.2.1 สาเนาสู ติบตั ร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณี เด็กอายุต่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริ ง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่
5.2.4 กรณี ชื่อไม่ตรงกับสู ติบตั ร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรื ออาเภอเท่านั้น
6. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
6.1 ใบอนุญาติการทางาน ตัวจริ งเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทางานแล้วไม่ต่ากว่า 3 – 6 เดือน
6.2 หนังสื อรับรองการทางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริ ง มีตราประทับและลายเซ็นต์
6.3 สาเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม
6.4 สาเนาบุค๊ แบงค์ อัพเดทยอดปั จจุบนั ขั้นต่า 100,000 บาท
6.5 กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรส
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณี ที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
• หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั
จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
• หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
หมายเหตุ : ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทางาน
ในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
1. กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
2. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ ง
เอกสารยืน่ วีซ่า
3. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
4. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนระเบียบการยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
5. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง
ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
• นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
• นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
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**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

ตัวอย่างการถ่ายรู ปหน้าพาสปอร์ต กรณี ยนื่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปท่องเที่ยว
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ผูเ้ ดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................รหัสไปรษณี ย.์ ............................. โทรศัพท์บา้ น......................................มือถือ............................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ..........................โทรศัพท์บา้ น.....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).................................................................................
ตาแหน่งงาน...................................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
..................................................................รหัสไปรษณี ย ์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ที่ถกู ต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............... เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่............. เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................

หมายเหตุ
กรุ ณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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