กําหนดการเดินทาง
วันแรก

มิถุนายน-ตุลาคม 2561

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน

คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ
บิน NOK SCOOT (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับท่านที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
21.25 น.
เหินฟ้าสู่เมืองซีอาน โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 890
02.10+1 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี้ตั้งอยู่กลางลุ่มแม่น้ําฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองสําคัญใน
ประวัติ ศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิ โจว ฉิน
ฮั่น ถัง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทาง สายไหม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,100 ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม อิสระพักผ่อน
18.00 น.

 พักที่เมืองซีอาน

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

เย็น

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

ซีอาน – ลั่วหยาง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู
หลังอาหาร นําท่านนั่งรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองลั่วหยาง เมืองที่รวม
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนกว่าพันปี เมืองนี้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในมณฑลนี้ก็ว่าได้ ลั่วหยา
งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑล เหอหนาน ทางทิ ศใต้ของแม่น้ําหวงเหอ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่
12 ก่อนคริสตกาล เป็นหนึ่งในแปดเมืองหลวงโบราณของจีน และเป็นเมืองแห่งเดียวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น
เมืองหลวงแห่งเทพเจ้า ลั่วหยางซึ่งอยู่ใจกลางของแถบเหอลั่วเป็นแหล่งกําเนิดของอารยธรรมจีน ใน
ประวัติศาสตร์ เคยมี 13 ราชวงศ์ตั้งเมืองหลวง ณ ที่แห่งนี้ โดยมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปี ในสมัย
โบราณ ลั่วหยางเป็นที่รวมของปัญญาชน จึงได้รับขนานนามว่าเมืองหลวงแห่งบทกวี ในลั่วหยางเต็มไปด้วย
กลิ่มหอมของดอกโบตั๋น จึงได้รับขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองหลวงแห่งดอกไม้
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองลั่วหยาง อาหาร นําท่านเดินทางสู่
อารามเส้าหลิน สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่งแรก ของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่นํามา
เผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ ” ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น
ศาลาตั๊กม้อ, ตําหนักไป๋อี, ตําหนักพันพระพุทธเป็นต้น จากนั้นนําชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่า
องค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัต ถุ
ก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้า จากนั้น ชม “การแสดงโชว์วิทยายุทธ
กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้าหลิน ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยา
ยุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
 พักที่เมืองลั่วหยาง PEONY PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
บริการ อาหารเช้า ณ โรงแรม

วันที่สาม

ลั่วหยาง – ถ้ําผาหลงเหมิน(รวมรถราง) – ถนนคนเดินหลี่จิงเหมิน - เมืองหลิงเป่า

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังนําท่านเข้าสู่สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตา

เที่ยง
เย็น

ที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผาพระพุทธรูป ) ซึ่ง
สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า
1,300 คูหาซึ่งยั งมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ชิ้นงาน
ประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่
ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการ
ขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้ งอยู่บนชะง่อนผาสองฟาก
ฝั่งแม่น้ํายี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถ้ํามีพระแท่น 2,100 ตัวพระเจดีย์ 40
กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า 3,100 เรื่องและยังมี
พระพุทธรูปแกะสลัก100,000 กว่าองค์
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านสู่ ถนนคนเดินหลี่จิ่งหมิ่น
ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆ สมควรแก่เวลานท่านเดินทางสู่เมืองหลิงเป่า
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน
 พักที่เมืองหลิงเป่า ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

วันที่สี่

เมืองหลิงเป่า – สุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซี ฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านพื้นเมือง – จัตรัส
กลองหอระฆัง – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีอาน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน

มณฑลส่านซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ตั้งสุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ปัจจุบัน
สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค .ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ของเมืองซีอาน แวะชม ร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าห่ ม เสื้อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มี
คุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น
เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ่งถูกจัดให้เป็น

สิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กําหนดให้เป็นแหล่งต้นกําเนิ ดอารยธรรมโลก สุสานแห่งนี้
ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริสตกาล และได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บ้าน
ซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่ง
ออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่ 1 ภายใน
จะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 7,000 ตัว อาคารที่ 2 เป็นจุดที่ขุ ดค้นพบรถม้า
ศึกที่ยังคงมีสภาพสมบรูณ์ ส่วนอาคารที่ 3 เป็นส่วนที่ขุดพบผู้บัญชาการทหารใหญ่ ทั้ง
สามส่วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมา
ภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น มรดกโลก ทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2530 จากนั้น นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซีฮ่อง เต้ คือมหา
สุสานของจักรพรรดิจีนจิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตั้งอยู่ที่ตําบลหลินถง ห่าง
จากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี
ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างใน
สมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของ
สุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใช้บรรจุ
พระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆตลอดจนกองกําลังทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและ
ขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลก
ของจิ๋นซีฮ่องเต้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง เมือ งซีอาน นําท่านผ่านชม จัตุรัสหอกลอง -จัตุรัส
ระฆัง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิ ง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้
ทําการบูรณะขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร
โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและ
กว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง ) เป็นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู ปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีต้าเจี้ย เลือกซื้อสินค้าและอาหาร
พื้นเมือง เช่น รูปปั้นทห ารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ําตาล และมีสินค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

เย็น

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุกี้มองโกล หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 พักที่เมืองซีอาน
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

วัดลามะ – เจดีย์ห่านป่าเล็ก – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดินอิสลาม
ซีอาน – กรุงเทพฯ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ วัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนคร
ซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นําชมกําแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์
ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคําสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตา
พันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เสี่ยวเยี่ยนถ่า “เจดีย์ห่านป่าเล็ก ” สร้างขึ้น
ในศตวรรษที่ที่ 8 มีความสูง 46 เมตร พังทลายลงหลังจากสร้างได้ประมาณ 800 ปีให้หลัง เนื่องจากเกิด
แผ่นดินไหวรุนแรง หลังจากนั้นจึงมีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่ ในปลายทศวรรษ 1970 และในต้นทศวรรษที่ 1990
อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย์
หักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และยังคงร่องรอยนั้นไว้อยู่ จากนั้นนําท่านชม Xian Museum พิพิธภัณฑ์ซีอาน
ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษเกี๊ยวซีอาน หลังอาหารนําท่านแวะชมร้านหยกจีน เครื่องประดับ
นําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครองเพื่อทั้งด้านสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ
จากนั้นนําท่านสู่ ตลาด
มุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไ ม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลย รวมถึงสินค้าที่
ระลึกต่างๆให้เลือกซื้อ
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษเป็ดย่าง หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

เที่ยง

เย็น

วันที่หก
03.00 น.
05.45 น.

ซีอาน – กรุงเทพฯ
เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ XW 889

เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพฯ…
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

หมายเหตุ : ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีน ร่วมกับร้านค้าส่งเสริมท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ หยก , ร้านขายของพื้นเมือง , ผ้าไหม ที่ต้องเข้า เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านของการค้าขาย แนะนําสินค้าหลักของประเทศจีน ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ในการ
ประชาสัมพันธ์ สินค้าแต่ละแห่งให้กับนักท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการ

***ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์***

กําหนดวันเดินทาง
23-28 ส.ค. // 30 ส.ค.-4 ก.ย.61
6-11, 13-18, 20-25 ก.ย. , 27 ก.ย.-2 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61

ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

20,999.-

4,900.-

24,999.-

5,900.-

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ต้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทางใบใหม่
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง ***
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าซักรีด
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,200 บาท)
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ท่านละ 1,500 บาท
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง 1,500 บาท ต่อ ท่าน
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
เงื่อนไขในการให้บริการ เพิ่มเติมสําหรับสายการบิน
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่น
วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่า ใช่จ่ายอื่นใด บริษัทฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภา ษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัทฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

@ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน @
1. สําเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ถ่ายแบบชัดเจน ตามตัวอย่างแนบ
2. กรณีที่ท่านมีวีซ่าจีนยื่นจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวีซ่าได้ 1,000 บาท / ท่าน

@ @ เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีนพาสปอร์ตไทย 4 วันทําการ @ @ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปได้ @ @
- พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สําเนาบัตรประชาชน หรือที่อยู่ปัจจุบัน+เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่ที่ทํางาน + เบอร์โทรศัพท์

อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่
อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุ ดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน , เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ต ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

