
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORY XIAN *ไมร่า้นรฐับาล 
ซอีาน-ไคเฟิง-เจงิโจว 

วดัเสา้หลนิ-ลวัหยาง 6 วนั 5 คนื 



สถานททีอ่งเทยีว 

 กองทพัทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์นิซ ี(รวมรถเล็ก) 

 ถําหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถําประตมูงักร (รวมรถเล็ก) 

 ยุน่เฉงิ ศาลเจา้กวนอ ู 
 กําแพงเมอืงโบราณ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี 

 วดัฉอืเอนิ ซงึเป็นทตีังของ “ตา้เยยีนถา่” เจดยีห์า่นป่าใหญ ่

 ศาลไคเฟิงของทา่นเปาบุน้จนิ (เปากงฉือ) 

 ไมล่งรา้นรฐับาล 
 โรงแรมระดบัมาตรฐาน 4-5 ดาว 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวจา่ยเพมิ วซีา่เดยีว 

30-5 พ.ค. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

17-22 พ.ค. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

21-26 ม.ิย. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

12-17 ก.ค. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

9-14 ส.ค. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

13-18 ก.ย. 2562 30,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

4-9 ต.ค. 2562 31,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

11-16 ต.ค. 2562 31,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

13-19 ต.ค. 2562 31,900.- 4,200.- รวมแลว้ 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก ดอนเมอืง – ซอีาน 

13.30 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 3 สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี โดยมี
เจา้หนา้ท ีคอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ 

16.40 น. ออกเดนิทางไปนครซอีาน โดยเทยีวบนิท ีFD588 

21.35 น. เดนิทางถงึนครเจงิโจว เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซตีังอยูใ่นหุบเขาทมีแีมนํ่าเว่ยไหลผ่านมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานกว่า 6,000 ปีไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม“นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆรวม
ทังสนิ 12 ราชวงศซ์อีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนีกับประเทศต่างๆ
ทัวโลกเป็นจุดเรมิตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลอืงชอืมโีบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันลําค่าและเป็น
แหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของจนี 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีอง ซอีาน – ศาลไคเฟิง – เจดยีเ์หล็ก – เจงิโจว 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  



 นําทา่นเดนิทางสูน่ครเจงิโจว เมอืงเอกของมลฑลเหอหนานดว้ยรถไฟความเร็วสงู จากนันนําทา่นสูเ่มอืงไค

เฟิง เป็นเมอืงเกา่แกแ่ละเคยเป็นเมอืงหลวงถงึ 7 ราชวงค ์นับตังแต่สมัยจา้นกวั (戰國) และรุ่งเรอืงทสีดุใน

สมยัซง่ เมอืงไคเฟิงปัจจบุนัมพีนืท ี6,266 ตารางกโิลเมตร ประชากร 4.58 ลา้นคน 

  นําชมศาลไคเฟิงของท่านเปาบุน้จนิ(เปากงฉือ) ทสีรา้งขนึบนเนอืท ี4,000 ตารางเมตร เป็นสถานทซีงึ
ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จนิขนุนางผูท้มีคีวามซอืสัตยย์ตุธิรรมจนเป็นทเีลอืงลอืแห่งราชวงศซ์ง่
เหนอืชมหอ้งพจิารณาคดทีมีทีตีัดหัวสนัุขหัวเสอืและหัวมงักรชมรปูหลอ่สมัฤทธขิองทา่นเปาฯสงู 2.5 เมตร 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 
 
จากนันนําชมเจดยีเ์หล็ก ทมีอีายมุากถงึพันกว่าปีสรา้งในสมัยราชวงศซ์ง่ปี ค.ศ.1049 ตลอดระยะเวลาพัน
กวา่ปีเคยประสบแผนดนิไหวถงึ 37 ครงั แตก่็ยงัแข็งแรงเหมอืนเดมิไมไ่ดถ้กูกระทบความเสยีหายแตอ่ยา่งได 
เจดยีส์งู 13 ชนั 55.88 เมตร ทรงแปดเหลยีม สรา้งดว้ยอฐิดา้นนอกฉาบดว้ยกระจกสแีดงเขม้เหมอืนสนมิ 
มองจากไกลสเีหมอืนเหล็ก ชาวบา้นจงึไดเ้รยีกชอืเป็นเจดยีเ์หล็ก 
จากนันกลับสู่เมอืงเจงิโจว เป็นอกีเมอืงนงึทมีคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมากของจนี มพีนืท ี 7446 ตาราง
กโิลเมตร ประชากร 9.88 ลา้นคน นําท่านผ่านชมใจกลางเมอืงทลีอ้มรอบไปดว้ยอาคารทสํีาคัญเชน่ ศูนย์
การประชมุและแสดงสนิคา้นานาชาตเิจงิโจว ศนูยศ์ลิปะเหอหนาน ศนูยน์ทิรรศการเจงิโจวและทะเลสาปรยูย่ ี
(如意湖 ทะเลสาปสมหวัง) 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม เจงิโจว – เตงิฟง – ป่าเจดยี ์–โชวก์ังฟ ู- ลัวหยาง  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
  เดนิทางสูเ่มอืงเตงิฟง 2 ชวัโมง (หยางเฉงิ) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซยีเขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวม

ค่ารถเล็ก) ซงึก่อตังโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามว่า“พระโพธธิรรม” ซงึเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซนเขา้มา
เผยแพรพ่ระศาสนาเมอืราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพอืใหเ้ขา้ถงึสจัธรรมตอ่มาอารามแหง่นี
กลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทรีูจั้กกันดใีนนาม“กังฟ”ู นําชมสงิสําคัญในวัดเสา้
หลนิอนัไดแ้กว่หิารสหัสพทุธสถานทปีระดษิฐานประตมิากรรมรปูพระพุทธเจา้ในอดตีปัจจุบันและอนาคตรวม 
1,000 องค ์

 ชมป่าเจดยีห์รอืถา่หลนิทมีหีมูเ่จดยีก์ว่า 200 องค ์ซงึเป็นสถานทบีรรจุอัฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้
หลนิจากนันชมการแสดงกงัฟูทมีีการสบืทอดเป็นบทเรียนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทียวไดช้มที
โรงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ 

  



.13.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําท่านเดนิทางสู่เมอืงลัวหยาง (1 ชวัโมง) อดตีราชธานีทยีงิใหญ่สบืต่อกันมาถงึ 10 ราชวงศย์นืยาว
นับเป็นทสีองรองจากซอีานจักรพรรดนิ“ีบเูซค็เทยีน”โปรดปรานเมอืงลัวหยางมากตงัใหเ้ป็นราชธานใีนสมัยที
พระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิพระราชทานนามเมอืงวา่“นครเสนิต”ูมคีวามหมายวา่“เทพนคร”  

 อสิระเดนิชมถนนวัฒนธรรมเมอืงโบราณลวัอ ีหรอืทรีูจั้กในชอื Central Plains Ferry ทตีังอยูใ่นเขตเมอืง
เกา่ของลัวหยาง 

18.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี ลัวหยาง – ถําหลงเหมนิ – ศาลเจา้กวนอ ู- ยุน่เฉงิ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  นําชมถําหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอืถําประตมูงักร (รวมคา่รถเล็ก) หมูถํ่าพันพระทตีังอยูร่มิฝัง
นําอเีจยีงเป็นพุทธสถานเกา่แกท่สํีาคัญและน่าตนืตาตนืใจทสีดุแห่งหนงึของจนีสรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน
สมยัเวย่เหนอืและสรา้งเพมิเตมิเรอืยมาจนถงึสมยัราชวงศถ์ังโดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถําหรอือโุมงคเ์ขา้
ไปแลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้พระโพธสิัตวเ์ทวดานางฟ้าทวารบาลรวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลง
บนผนังถําสรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชนัสงูในสมัยนันๆบูเซ็คเทยีนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระ
ราชทรัพยส์่วนพระองคเ์ป็นจํานวนมากเพอืบูรณะถําหนิหลงเหมนิแห่งนีการสรา้งถําพระพุทธแห่งนีทไีดร้ับ
อทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลางปัจจุบนัยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 
ค.ศ. 2000 นําชมวดัถําเฟิงเซยีนซอืชมพระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจง้แวดลอ้มดว้ยพระ
โพธสิตัวแ์ละทวยเทพกลา่วกนัวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําทา่นชมศาลกวนอ ูเป็นสสุานทฝัีงศรีษะขนุพลกวนอ ู(กวนหลนิ) ซงึไดรั้บการสกัการะบชูาในสมยัสาม
กก๊ (ค.ศ. 220-265) เนอืงจากกวนอเูป็นบคุคลทเีทยีงวธรรมและซอืสัตยจ์งรักภักด ีจงึมปีระชาชนเคารพนับ
ถอืเป็นอย่างมากหลังจากถูกซนุกวานตัดศีรษะและส่งใหโ้จโฉ โจโฉตกใจอย่างมากเพราะว่ากวนอูเคยมี
บญุคณุตอ่โจโฉ เขาจงึไดส้รา้งสสุานฝังศรีษะใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิและชมหลักศลิาจารกึชวีประวัตขิองทา่น 

  

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงยุน่เฉงิ บา้นเกดิกวนอ ู(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.5 ชวัโมง) 

 พักท ีJinxin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทหีา้ ยุน่เฉงิ – ศาลเจา้กวนอ ู– ซอีาน – สสุานทหารมา้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม   

  นําทา่นชมเมอืงยุน่เฉงิ มวีัดหรอืศาลกวนออูยูส่องแห่ง หลังถูกประหารชวีติ คนทบีา้นเกดิไดร้่วมกันสรา้ง
วัดทสีถานทเีกดิ อกีทนีงึสรา้งโดยทางการในปี ค.ศ.589 สมัยราชวงศส์ยุ (隋朝) ทังสองแห่งห่างจากกัน
ประมาณ 10ก.ม. ดว้ยความเป็นคนซอืสัตย ์มคีุณธรรม จงรักภักดแีละกลา้หาญ จงึไดม้ปีระชาชนเคารพนับ
ถอือยา่งลน้หลามและทุกราชวงศก็์ใหค้วามสําคัญเนืองจากตอ้งการปลุกฝังจติสํานกึเรอืงของความซอืสัตย์
จงรักภกัดตีอ่เจา้นายใหเ้กดิขนึกบัอาณาประชาราษฎรข์องตนใหเ้ป็นเยยีงอยา่ง และดว้ยบทบาททเีป็นตวัเอก



ในฝ่ายธรรมมะ จงึทําใหก้วนอเูป็นทรีูจั้กโดยทัวไปและยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้แห่งความซอืสัตย ์โดยเฉพาะ
สมัยราชวงศช์งิเฉียนหลงฮ่องเตไ้ดแ้ต่งตังกวนอูใหเ้ป็น”จงยเีหยนิย่งเสนิตา้ต”ี忠义仁勇神大帝”แปลว่า”
มหาเทพผูซ้อืสตัย ์จงรักภกัด ีมคีณุธรรม และกลา้หาญยงิ”และเปลยีนชอื”วัดกวนอ ูเป็น ศาลพระเจา้กวนอ”ู  

 นําท่านชมและสักการะทังสองวัด（关帝庙）วัดพระเจา้กวนอูฉางผงิทีบา้นเกดิและวัดพระเจา้กวนอูที
เซยีโจว เป็นวัดทยีงิใหญ่สรา้งในสมัยราชวงศส์ุยปี ค.ศ.589 ต่อมาราชวงศซ์ง่ปี ค.ศ.1014 ไดม้กีารบูรณะ
ซอ่มแซมและขยายเพมิเตมิ มาถงึราชวงศช์งิคางซฮีอ่งเตไ้ดป้รับปรงุขยายใหย้งิใหญข่นึ แตพ่อมาถงึปี ค.ศ.
1702 ไดเ้กดิไฟไหมค้รงัใหญ ่ตอ่มาคางซฮีอ่งเตไ้ดส้งัการใหส้รา้งขนึมาใหมโ่ดยใชเ้วลาการสรา้งนานถงึ 10 
ปี  

 วา่กันวา่ทา่นใดทไีดม้าสกัการะทนี ีจะมแีตค่วามเจรญิรุง่เรอืง รํารวยเงนิทอง ทําการสงิใดก็สมความปรารถนา 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 จากนันเดนิทางสูเ่มอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลส่านซ ี มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกว่า 6,000 ปี ไดถู้ก
สถาปนาเป็นราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทังสนิ 12 ราชวงศ ์ซอีานได ้
เป็นศูนยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนีกับประเทศต่างๆ ทัวโลก เป็นจุดเรมิตน้ของ
เสน้ทางสายไหมอนัเลอืงชอื มโีบราณสถานโบราณวัตถเุกา่แกอ่นัลําคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของ
จนี (ประมาณ 2 ชวัโมง) 

 ชมทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์นิซ ี(รวมรถเล็ก) นําชมหุ่นปันนักรบกองทหารอารักขาสสุานซงึถูกฝังไวใ้ต ้
ดนิพรอ้มกับจักรพรรดจินิซฮีอ่งเตส้สุานทหารหุ่นแห่งนชีาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวน
กวา่7,000 ตัวหุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิและมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัวมบีันทกึว่าสสุานแห่งนีใช ้
แรงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชม
บรเิวณทคีาดวา่เป็นสสุานของจักรพรรดจินิซปีฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทไีดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็น
หนงึเดยีวไดสํ้าเร็จปัจจบุนัมกีารคน้พบทตีังของสสุานแลว้แตย่งัไมม่กีารเปิดสสุานคงอยูใ่นระหว่างการศกึษา
ถึง วิธี ก า ร ป้ อ งกันก า ร เ สือ มสภาพของวั ต ถุ โ บ ราณทีอ า จ เ สียหาย เ มือ ถู กอ าก าศภายนอก

 

18.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

 พักท ีHOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทหีก ซอีาน – กําแพงเมอืงโบราณ –หอระฆงั - ถนนวฒันธรรม – ดอนเมอืง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

  ชมกําแพงเมอืงโบราณ ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่ว่า 600 ปี และไดรั้บการอนุรักษ์
ไวอ้ยา่งด ีกําแพงจากทศิเหนอืถงึทศิใตย้าว 2.8 ก.ม. ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 ก.ม. ความยาว
โดยรอบ 14 ก.ม. สงู 12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทังสดีา้น รวม 13 ประตู บรเิวณดา้นขา้งยังมสีวนสาธารณะ 
เพอืพักผอ่นหยอ่นใจดว้ย ผา่นชมหอระฆงัซงึตังอยูใ่จกลางเมอืงซอีาน ซงึนับเป็นสญัลักษณ์ของเมอืง แขวน
ระฆงัไวบ้นยอดหอเพอืตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนี สรา้งขนึดว้ยไม ้
ทังหมด ภายในจัดแสดงเครอืงเรอืน เครอืงลายครามและของมคีา่ ตังแตร่าชวงศห์มงิถงึราชวงศซ์งิ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางสู่ตําบล“หลนิถ่ง”ทมีชีอืเสยีงในการผลติผลทับทมินําชมสถานทีสําคัญทสีุดของเมอืงซอีานที
ไดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คอืกองทพั 



 ชมหอระฆงัซงึตังอยูใ่จกลางเมอืงซอีาน มรีะฆงัแขวนไวบ้นยอดหอเพอืตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 
36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขนึดว้ยไมทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครอืงเรอืน เครอืงลายครามและ
ของมคีา่ตังแตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ  

    

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร    

  อสิระชอ้บปิงทถีนนวัฒนธรรมหยุหมนิ เลอืกซอืของฝากพนืเมอืง หรอืของทรีะลกึตา่งๆ                              

 ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางไปสนามบนิ 

22.50 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีFD589 

01.45+1 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานรีวม 
คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับกรงุเทพฯ-ซอีาน-กรงุเทพฯ สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่หนงึหอ้งคู ่
คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ 
คา่บตัรผา่นประตแูละเขา้ชมสถานทรีะบไุวใ้นรายการ 
คา่วซีา่จนี 1,650 บาท 
คา่ระวางนําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ ทนํีาหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก.  
ชดุภาษีตวั (คา่ประกนัภยัทางอากาศ, คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิ, ภาษีสนามบนิไทย+จนี)  
 
คา่บรกิารไมร่วม  
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่คา่โทรศัพทค์า่ซกัรดีคา่เครอืงดมืนอกจากรายการ 
คา่ทปิคนขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์ตลอดทรปิรวม 200 หยวนตอ่ลกูคา้ 
คา่ทําหนังสอืเดนิทาง / คา่ทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้อืหนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่น 
คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 
 

สํารองทนีงั 
1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาทพรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  
2. สว่นทเีหลอืชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 
 

เงอืนไขการยกเลกิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน–หักคา่ใชจ้า่ยเพราะกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิและทพีักซงึไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป – เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14-29 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 50 
% ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-13 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ทา่น 
และคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

หมายเหต ุบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิปลยีนแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม/การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวบาง
รายการไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืไดเ้พราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย /บรษัิทไดทํ้าประกนัชวีติไว ้
ใหก้บัลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (หนงึลา้นบาท / เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง
ในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น/บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ใน
กรณทีมีกีารขนึลงของเงนิตราตา่งประเทศ 



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

คา่วซีา่จนียนืวซีา่ดว่น 2-3 วันเสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ1,100 บาท 

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

ความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทยีวสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ
ถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฏหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

 


