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HISTORY XIAN *ไมเ่ขา้รา้นรฐับาล 

ซอีาน-ยุน่เฉงิบา้นเกดิกวนอ-ูล ัว่หยาง-ถ า้หลงเหมนิ 

ไคเฟิง-เจ ิง้โจว-วดัเสา้หลนิ 6 วนั 5 คนื 
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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 ดาว 

• ไมแ่จกกระเป๋า / ไมม่รีาคาเด็ก  

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่เดีย่ว 

24 - 29 ต.ค. 2562 31,900.- 5,000.- รวมแลว้ 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูฯิ – ซอีาน 

09.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูหมายเลข 10  
เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ เกาะ U สายการบนิไชน่่า เซาเทริน์ (CZ) เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย
ความสะดวกในการเชค็อนิ 

11.55 น. ออกเดนิทางสูน่ครซอีาน(แวะกวางเจา) โดยเทีย่วบนิที ่CZ358 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

16.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกวางเจา ไมอ่อกนอกสนามบนิรอตอ่เครือ่งบนิ บนิสูซ่อีาน (ไมร่วมอาหารเย็น) 

19.25 น. ออกเดนิทางสูซ่อีาน โดยเทีย่วบนิ CZ3217 

22.00 น. เดนิทางถงึนครซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่แีม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มปีระวัตศิาสตร์

ยาว นานกวา่ 6,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานใีนนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวม

ทัง้สิน้ 12 ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกบัประเทศตา่งๆ 

ทั่วโลก เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลือ่งชือ่ มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอ่ันล ้าค่าและเป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญของจนี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง น าเขา้สูท่ีพั่ก  

 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

 

 

ราคาไมร่วม  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ คา่ทปิคนรถทอ้งถิน่ และคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์(รวม 200 หยวนตอ่ทรปิ)  
หมายเหต ุ* รายการอาจมกีารสบัเปลีย่น และ/หรอื เปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม * ครบ 15 คน 
ออกเดนิทาง มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย เดนิทางไปกับกรุ๊ป ดแูลคณะตลอดการเดนิทาง * บรกิารน ้าดืม่ทกุวนั
ทอ่งเทีย่ว * ทกุทีน่ั่งมปีระกันอบุัตเิหต ุวงเงนิ 1 ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  * เทีย่วบนิภายในมี
การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ * อาจมกีารเปลีย่นเสน้ทางเป็นเขา้ซอีาน/ออกเจิง้โจว  
 ขอ้ควรทราบ 
1.สายการบนิอาจมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ ปรับเปลีย่นไฟล ์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลากระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตั๋วภายในประเทศ (เครือ่งบนิ,รถทัวร,์รถไฟ) กรณุา
เผือ่เวลาและสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ เพราะหากมคีวามเสยีหาย ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบ 
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วนัทีส่อง ซอีาน – สสุานทหารมา้ – เจดยีห์า่นป่าใหญ ่- หอระฆงั  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

  เดนิทางสูต่ าบล “หลนิถง่” ทีม่ชี ือ่เสยีงในการผลติผลทับทมิ น าชมทหารดนิเผาของกษตัรยิจ์ ิน๋ซ ี(รวม

รถเล็ก) น าชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึง่ถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจิิน๋ซฮี่องเตสุ้สาน

ทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกว่า7,000 ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาด

เท่าตัวคนจรงิและมใีบหนา้แตกต่างกันทุกตัวมบีันทกึว่าสสุานแห่งนี้ใชแ้รงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 

คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัตฯิบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณที่คาดว่าเป็นสุสานของ

จักรพรรดจิิน๋ซปีฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทีไ่ดท้รงรวบรวมแผ่นดนิจนีใหเ้ป็นหนึง่เดยีวไดส้ าเร็จปัจจุบันมี

การคน้พบที่ตัง้ของสุสานแลว้แต่ยังไม่มีการเปิดสุสานคงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึวธิีการป้องกันการ

เสือ่มสภาพของวัตถโุบราณทีอ่าจเสยีหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

  เดนิทางสูว่ดัฉอืเอนิ  ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ “ตา้เยีย่นถ่า” เจดยีห์่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงทีส่รา้ง

ขึน้โดยฮอ่งเตถ้ังเกาจง เพือ่ตอบแทนคุณมารดา หลังจากสรา้งเสร็จไดน้มินตพ์ระถังซมัจ๋ังมาเป็นเจา้อาวาส 

และแปลพระคัมภรีพ์ระไตรปิฎกทีน่ ามาจากอนิเดยี พระถังซมัจ๋ังไดเ้ป็นผูอ้อกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์า่นป่า

ขึน้เพือ่เก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดยีจ์ะคลา้ยแบบอนิเดยี ม ี7 ชัน้ สงู 64.7 เมตร ในสมัยกอ่นจะสรา้ง

เจดยีด์ว้ยดนิทัง้หมด แตพ่อมาในสมยัราชวงศห์มงิ ไดรั้บการบรูณะเป็นอฐิทัง้หมด (ชมดา้นนอก) 

 ชมหอระฆงัซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงซอีาน มรีะฆังแขวนไวบ้นยอดหอเพือ่ตบีอกเวลาในตอนเชา้ มคีวามสงู 

36 เมตร อาคารมลีักษณะแบบจนีสรา้งขึน้ดว้ยไมท้ัง้หมด ภายในจัดแสดงเครือ่งเรอืน เครือ่งลายครามและ

ของมคีา่ตัง้แตร่าชวงศห์มงิ-ซงิ  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  

 พักที ่HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

  

 

  

 

  

วนัทีส่าม ซอีาน – รถไฟ - ยุน่เฉงิ – ศาลเจา้กวนอ ู– ล ัว่หยาง 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

08.43 น. (ประมาณ) น าทา่นน่ังรถไฟความเร็วสงู สูเ่มอืงยุน่เฉงิ บา้นเกดิกวนอ ู 

09.57 น. ถงึยุน่เฉงิ  น าทา่นชมเมอืงยุน่เฉงิ มวีดัหรอืศาลกวนออูยูส่องแหง่ หลังถกูประหารชวีติ คนทีบ่า้นเกดิได ้

รว่มกนัสรา้งวัดทีส่ถานทีเ่กดิ อกีทีน่งึสรา้งโดยทางการในปี ค.ศ.589 สมยัราชวงศส์ยุ (隋朝) ทัง้สองแหง่หา่ง

จากกนัประมาณ 10ก.ม. ดว้ยความเป็นคนซือ่สตัย ์ มคีณุธรรม จงรักภกัดแีละกลา้หาญ จงึไดม้ปีระชาชน

เคารพนับถอือยา่งลน้หลามและทกุราชวงศก์ใ็หค้วามส าคัญเนือ่งจากตอ้งการปลกุฝังจติส านกึเรือ่งของความ

ซือ่สตัยจ์งรักภกัดตีอ่เจา้นายใหเ้กดิขึน้กบัอาณาประชาราษฎรข์องตนใหเ้ป็นเยีย่งอยา่ง และดว้ยบทบาทที่

เป็นตวัเอกในฝ่ายธรรมมะ จงึท าใหก้วนอเูป็นทีรู่จั้กโดยทัว่ไปและยกยอ่งใหเ้ป็นเทพเจา้แหง่ความซือ่สตัย ์

โดยเฉพาะสมยัราชวงศช์งิเฉียนหลงฮอ่งเตไ้ดแ้ตง่ตัง้กวนอใูหเ้ป็น”จงยีเ่หยนิยง่เสนิตา้ตี”้忠义仁勇神大帝”

แปลวา่”มหาเทพผูซ้ ือ่สตัย ์จงรักภกัด ีมคีณุธรรม และกลา้หาญยิง่”และเปลีย่นชือ่”วดักวนอ ูเป็น ศาลพระเจา้

กวนอ”ู 



MERRYLAND-CZ / ซีอาน-เจิง้โจว 6 วนั 5 คืน     4 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

  น าท่านชมและสักการะทัง้สองวัด（关帝庙）วัดพระเจา้กวนอูฉางผงิทีบ่า้นเกดิและวัดพระเจา้กวนอทูี่

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

ซอ่มแซมและขยายเพิม่เตมิ มาถงึราชวงศช์งิคางซีฮ้อ่งเตไ้ดป้รับปรงุขยายใหย้ิง่ใหญข่ึน้ แตพ่อมาถงึปี ค.ศ.

1702 ไดเ้กดิไฟไหมค้รัง้ใหญ ่ตอ่มาคางซีฮ่อ่งเตไ้ดส้ัง่การใหส้รา้งขึน้มาใหมโ่ดยใชเ้วลาการสรา้งนานถงึ 10 

ปี ว่ากันว่าท่านใดที่ไดม้าสักการะที่นี่ จะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรือง ร ่ารวยเงนิทอง ท าการสิง่ใดก็สมความ

ปรารถนา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูล่ั่วหยาง (2.5 ชัว่โมง) อดตีราชธานทีีย่ ิง่ใหญส่บืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศ์

ยนืยาวนับเป็นทีส่องรองจากซอีานจักรพรรดนิี“บเูซ็คเทยีน”โปรดปรานเมอืงลั่วหยางมากตัง้ใหเ้ป็นราชธานี

ในสมยัทีพ่ระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิพระราชทานนามเมอืงวา่“นครเสนิต”ูมคีวามหมายวา่“เทพนคร” 

ค ่า  ค ่าถงึลั่วหยาง รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

 พักที ่WAN LEE ZS HOTEK หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีส่ ี ่ ล ัว่หยาง-ถ า้หลงเหมนิ-สสุานกวนอ-ูถนนคนเดนิ   

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  

   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  

    

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

  น าทา่นชมศาลกวนอ ูสสุานทีฝั่งศรีษะขนุพลกวนอ ู(กวนหลนิ) ซึง่ไดรั้บการสกัการะบชูาในฐานะเทพเจา้
แหง่สงครามในสมยัสามกก๊ (ค.ศ. 220-265) ชมหลักศลิาจารกึอตัถะชวีประวัตขิองทา่น  

 อสิระเดนิชมถนนวัฒนธรรมเมอืงโบราณล ัว่อี ้หรอืทีรู่จั้กในชือ่ Central Plains Ferry ทีต่ัง้อยู่ในเขตเมอืง

เกา่ของลั่วหยาง 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร 

 พักที ่WAN LEE ZS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่า้ ล ัว่หยาง-เต ิง้ฟง-ป่าเจดยี-์กงัฟ-ูไคเฟิง-ศาลามงักร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
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   เดนิทางสูเ่มอืงเติง้ฟง 2 ชัว่โมง (หยางเฉงิ) ราชธานโีบราณในสมยัราชวงศเ์ซีย่เขา้ชมวัดเสา้หลนิ (รวมคา่

รถเล็ก) ซึง่กอ่ตัง้โดยภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่“พระโพธธิรรม” ซึง่เป็นผูน้ าพทุธศาสนานกิายเซนเขา้มา

เผยแพรพ่ระศาสนาเมือ่ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพือ่ใหเ้ขา้ถงึสจัธรรมตอ่มาอารามแหง่นี้

กลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกนัตัวทีรู่จั้กกนัดใีนนาม“กงัฟ”ู น าชมสิง่ส าคัญในวดัเสา้หลนิ

อนัไดแ้กว่หิารสหสัพทุธสถานทีป่ระดษิฐานประตมิากรรมรปูพระพทุธเจา้ในอดตีปัจจบุนัและอนาคตรวม 

1,000 องค ์

  ชมป่าเจดยีห์รอืถา่หลนิทีม่หีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจอุฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวดัเสา้
หลนิจากนั้นชมการแสดงกงัฟูที่มีการสบืทอดเป็นบทเรียนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเที่ยวไดช้มที่
โรงเรยีนฝึกกงัฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

  

 น าท่านเดนิทางสูไ่คเฟิง ใชเ้วลาเดนิทาง (1 ชัว่โมง 30 นาท)ี ไคเฟิงเป็นเมอืงเกา่แก่ เคยเมอืงหลวง 7 

ราชวงศนั์บตัง้แต่ยุคจา้นกว๋อ และรุ่งเรอืงทีส่ดุในสมัยราชวงศซ์ง่ มเีนื้อที ่900 คารางกโิลเมตร มปีระชากร

ประมาณ 1.9 ลา้นคน  

 น าชม ศาลามงักร (หลงถงิ) ซึง่ตัง้อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมอืงไคฟง สรา้งขึน้เมือ่ ปี ค.ศ. 

1692 ในสมยัจักรพรรดคิังซแีหง่ราชวงศช์งิ  

  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  

 พกัที ่MERCURE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ก ไคเฟิง-ศาลไคเฟิง-กรงุเทพฯสวุรรณภมู ิ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

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

สถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จิน้ขนุนางผูท้ีม่คีวามซือ่สตัยย์ตุธิรรมจนเป็นทีเ่ลือ่งลอืแหง่

ราชวงศซ์ง่เหนอืชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่ทีีต่ดัหวัสนัุขหัวเสอืและหวัมงักรชมรปูหลอ่สมัฤทธิข์องทา่นเปาฯสงู 

2.5 เมตร 
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  จากนัน้น าทา่นเดนิสูส่นามบนิเจิง้โจว อาหารกลางวัน ภตัตาคารระหวา่งทาง    

16.00 น. เดนิทางกลับสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่CZ3079 

19.20 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ(กรุ๊ป) กรงุเทพฯ-ซอีาน//เจิง้โจว-กรงุเทพฯ สายการบนิไชน่่าเซาเทรน์ แอรไ์ลส ์ 
 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 
 

* หากทา่นมเีทีย่วบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบทกุครัง้เพือ่เป็นประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

* ทางบรษัิทไมอ่าจรับผดิชอบตอ่เทีย่วบนิภายในของทา่นทกุกรณี 

 

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 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุดใดๆ 
ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหูทัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเท่านัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไม่ใส่

เครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่สเ่สือ้สขีาวหรอืสอีอ่น / ผมหนา้ตอ้งเหนอืคิว้ / รปูอดัดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูเิทา่นัน้ 
และตอ้งไม่ใช่สติ๊ กเกอร์ หรือรูปปริน้จากคอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใชรู้ปถ่าย
ขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 



MERRYLAND-CZ / ซีอาน-เจิง้โจว 6 วนั 5 คืน     7 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่หรอืแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ), ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้นของ

พอ่และแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 

- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของพ่อ
และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็นของพอ่
หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ 

หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลี่ยน

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซีา่ / 

ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนี

อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศไทย
เทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ท่านสง่หนังสอืเดนิทางลา่ชา้ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีค่าใชจ้่ายเพิม่

ทา่นละ 1,200 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักค่าใชจ้่ายคา่มดัจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตมีดั

จ ากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิได ้/ 

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บค่าใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 75 % 

ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

คา่วซีา่จนี  ยืน่วซีา่ดว่น 2-3 วันเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ1,200 บาท 

สถานทตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัเลม่ของทา่นวซีา่ในกรณีดงันีค้อื 
1. ชือ่เป็นชายแตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิไวผ้มยาวแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารปูเกา่ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยเลน่ๆมวีวิดา้นหลังยนืเอยีงขา้งฯลฯมาตดัใชเ้พือ่ยืน่วซีา่ 

4. ใชร้ปูทีเ่ป็นกระดาษสติค้เกอรห์รอืใชร้ปูทีใ่ชก้ระดาษพริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์
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ความรบัผดิชอบ 
บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทีย่วสายการบนิและตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไมอ่าจรับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ

ถกูท ารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฏหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 


