
 
 
 
 

ซีอาน ลั่วหยาง 5 วัน 4 คืน  สงกรานต ์2566 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดวันเดนิทาง 



 
 
 
 

วันเดินทาง ราคา พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 

12-16 / 13 – 17 เมษายน 2566  36,900.- 16 ต.ค. 2566 

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,500.- บาท/ท่าน   
 
 

วันแรก             กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – ซีอาน 
14.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 สายการบิน SPRING AIR  พบ

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง  
16.35 น.   น าท่านบินตรงสู่ มหานครซีอาน โดยสายการ SPRING AIR  เที่ยวบินที่ 9C7456 
21.45 น.  เดินทางถึง เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น ้าเว่ยไหลผ่านมีประวัติศาสตร์    

ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวม
ทั้งสิ้น 12 ราชวงศ ์ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ
ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อมีโบราณสถาน โบราณวัตถุเก่าแก่อันล ้าค่าและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจีน  

   พักท่ี ANCIEN TOWN WEST 4* หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน 
 

     
 
 

วันที่สอง          นั่งรถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง-สวนดอกโบตั๋น-วัดเส้าหลิน(รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์
กังฟ ู–ศาลกวนอู-เมืองเติงฟง  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ น าท่านโดยสารรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G1918 
09.38 น.         น าท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นรถไฟชินคันเซ็นเมืองจีนเลยทีเดียว  
11.00 น.         ถึงลั่วหยาง น าท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่องเที่ยวส าคัญในมณฑลเหอหนาน เป็นอดีตราชธานีที่

ยิ่งใหญ่นับเป็นที่สองรองจากซีอาน เมืองนี้รุ่งโรจน์ที่สุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง และราชวงศ์ถัง สวนดอกโบตั๋น 



 
 
 
 

   น าท่านชมสวนที่เต็มไปด้วยดอกโบตั๋นบานสะพรั่งช่วงเดือนเมษายน ให้ท่านได้ชื่นชมความงามของดอกโบตั๋น ที่
สวยงาม เก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านสู่ภัตตาคาร 

กลางวัน  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
น าท่านชมวัดเส้าหลิน หรืออารามเส้าหลินซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน(รวมรถเล็ก) เส้าหลิน
ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่าพระโพธิธรรม ซึ่งเป็นผู้น าพุทธศาสนานิกายเซนที่เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อ
ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพ่ือให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการ
ฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” ปัจจุบันกังฟูมีการสืบทอดเป็นบทเรียนแล้ว ชมสิ่งส าคัญใน
วัดเส้าหลินอันได้แก่วิหารสหัสพุทธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและ
อนาคต รวม 1,000 องค์ จากนั้นน าท่านชม ป่าเจดีย์ หรือถ่าหลิน ชมหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่
บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน  
จากนั้นน าท่านไปชม การแสดงกังฟู อันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นการแสดงที่มีการสืบทอดจากบทเรียนวิชากังฟู
และมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้วัดเส้าหลิน...จากนั้นน าท่าน   
น าท่านสู่ ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของ
กวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ปัจจุบัน
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจีน ภายในศาลเจ้าประกอบไปด้วยต าหนักสามต าหนัก ต าหนักหลัก
ของศาลเจ้ากวนอูตั้งอยู่ภายใน ระยะทางผ่านจากประตูใหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจ านวน 104 
ตัวเรียงรายสองข้างทาง ที่บริเวณต าหนักใหญ่ มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่เพ่ือให้ผู้คนที่เคารพนับถือสักการบูชา 
ต าหนักที่สอง หันหน้าไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของลัวหยาง ตามเรื่องของสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูก
จับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้น าศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบใน
ตัวกวนอ ูได้น าศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า 
“กวนหลิน” 
เดินทางสู่ เมืองเติงฟง 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พักท่ี โรงแรม  ASCENT HOTEL DENG FENG 4* หรือเทียบเท่าระดับเดียวกนั 

 

     

 
 



 
 
 
 

 

วันที่สาม         ถ ้าหลงเหมิน –รถไฟความเร็วสูง-ซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ ่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม ถ ้าหินหลงเหมิน หรือ ถ ้าประตูมังกร (รวมรถไฟฟ้า) เป็นถ ้าหิน 1 ใน 3 ถ ้าใหญ่ ที่มีการ
แกะสลักของประเทศจีนและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ. 2000 ตั้งอยู่ชานเมืองลั่วหยางห่างไปทางใต้ 
12.5 กิโลเมตร เป็นพุทธสถานที่ส าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน  การสร้างถ ้าพระพุทธแห่งนี้ ที่ได้รับ
อิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ถ ้าหินหลงเหมิน มีอายุราว 1,500 ปี สร้างเมื่อราวปี ค.ศ. 494 ใน
สมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพ่ิมเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติม
ยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ ้า
หรืออุโมงค์เข้าไปแล้วสลักรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์  เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนังถ ้าพระนางบูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ านวน
มากบูรณะถ ้าหินหลงเหมินแห่งนี้   ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ ้าผาแกะสลักอยู่จ านวน 2,100 กว่าคูหา โพรงแท่น
บูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆ อีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 
กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลักมากกว่า 100,000 องค ์องค์ใหญ่สูงสุด 17 เมตร องค์เล็กสุดเพียงแค่ 2 เซนติเมตร… 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง  
13.02 น. ออกเดินทางกลับเมืองซีอาน โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G1975  เดินทางสู่เมืองซีอาน 
14.30 น. ถึงเมืองซีอาน ถึง 

เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์ต้าเอ้ียนถ่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของก าแพงเมืองซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ องค์เจดีย์มี 
ตามประวัติ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน 
หลังจากท่ีพระถังซ าจั๋งเดินทางไปยังชมพูทวีปเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมา ท่านก็ได้พ านักท่ีวัดต้าเฉียนและ
เป็นเจ้าอาวาสของวัดนี้ จากนั้นได้มีการสร้างเจดีย์ 5 ชั้นเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ท่านได้น ามา
จากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจ านวนกว่าพันเล่ม ภายหลังได้ถูกท าลายลงในสมัยพระนางบูเช็กเทียน 
พระนางจึงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใหม่เป็น 10 ชั้น ก่อนจะพังทลายจากแผ่นดินไหวเหลือเพียง 7 ชั้นดังที่เห็น
ในปัจจุบัน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  หลังอาหารน าท่านชม Nightless City of Greal Tang  แสงสียามค ่าคืนของเมืองซีอาน 

   พักที ่โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 



 
 
 
 

     
 
 

วันที่สี่             เมืองซีอาน – สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี – พิพิธภัณฑ์ซีอาน –ก าแพงเมืองโบราณ-โชว์
ราชวงศถ์ัง      
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารเช้าน าท่านเดินทางสู่ สุสานกองทัพทหารม้าจิ๋นซี น าท่านชมสถานที่ที่น่าสนใจและส าคัญที่สุดของ
เมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่ง
ถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสาน
แห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 
องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม 
แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ส าเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดแสดงโบราณวัตถุนับแสนชิ้นจากมณฑลส่านซี
และระแวกใกล้เคียง... 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
   หลังอาหารจากนั้นน าท่านชม กู่เฉิงเฉียงก าแพงเมืองโบราณ ซีอานสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 

กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ใน
สภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน.. 
น าท่านชมการแสดงโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์จีน     



 
 
 
 

 
 

   พักที ่โรงแรม  HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 

วันที่ห้า            สนามบินซีอาน   –  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)    
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
   หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง 
12.05 น.     ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SPRING AIR เที่ยวบินที่ 9C7455  
15.35 น.  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ……… 

**************************************** 
หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดตอ่ให้

ทราบก่อนออกตั๋วทุกครั้ง มิเช่นนั้นถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น  
ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินค้าประเภทขนม ของฝากของไกดท์้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์เป็นกิจกรรมส่วนตัวที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบริษัททัวร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินค้าเป็นไปตามความสมัครใจและความพึงพอใจของท่าน  หาก
เกิดกรณีสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งไว้ หรือจ านวนสินค้าไม่ตรงกับทีสั่ง หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อไกด์
ผู้ขายโดยตรง หรือผ่านหัวหน้าทัวร์เท่านั้น  บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการจ าหน่ายขนมบนรถของไกด์
และหัวหน้าทัวร์ทั้งสิ้น  ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี 
 

เงื่อนไขและราคา ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 

เงื่อนไข และการจองทัวร์ 



 
 
 
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได้ ในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย
ร่วมเดินทางด้วยโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
 

การยกเลิก***เนื่องจากสายการบินไทยแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย 
หากท่านมีการยืนยันการเดินทางและมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินแล้ว มีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ท่านได้ต้องคิดค่าตั๋วเต็มจ านวน และค่าใช้จ่ายต่างประเทศหากท่านมีคนมาเปลี่ยน
เดินทางแทนได้ต้องเสียค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วตามเงื่อนไขของสายการบินฯ  ***เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาโปรโมชั่น ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งค่ะ*** 
 

 
อัตรานี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีท่ีเดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 
เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง ) 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามท่ีรายการระบุ 
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน**แบบกรุ๊ปวีซ่า**  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
8. กระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามที่สายการบินก าหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม  
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 
2. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินก าหนด 



 
 
 
 

3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนังสือเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพ๊อกเก๊ตไวไฟ 
ฯลฯ 
5. ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบก ากับภาษี) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน    
ตัวอย่าง  
ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน  
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน 
 

เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์   
1. แจ้งจ านวนผู้เดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ างวดแรก ท่านละ 15,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลังการช าระค่ามัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจ าให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้
สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการช าระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน
เพ่ิม เช่น ค่าวีซ่าส าหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสายการบิน  
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยน
โปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงิน
มัดจ าทัวร์ให้ท่านได้        
 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย หรือความ
ล่าช้า  
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

https://www.youtube.com/watch?v=mHNTaUEyV1g


 
 
 
 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน 
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์
การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีท่ีท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจ าหน่ายสินค้า
พ้ืนเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
และสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน
จากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึ่งมีผลท าให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อม
ส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องเรียก
เก็บค่าทัวร์เพ่ิมจากท่าน    
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อม
ขอค ายืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 

หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถงึหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวัน
หมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปท าเล่มใหม่ทันที 
- หนังสือเดินทางที่ช ารุด หมายถึงหนังสือเดินทางท่ีมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือช ารุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของ
ผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนท าให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่ม
หนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็น
หนังสือเดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้  
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทางไป 6 เดือน กับอีก 1 วัน (บวกอีก 1 วัน ของวันที่สิ้นสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกค้าเดินทางวันที ่01-05 มกราคม 2561 



 
 
 
 

หนังสือเดินทางจะตอ้งไม่หมดอายุก่อน วันที่ 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในเรื่องเอกสารการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้เดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได้  
กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงของผู้เดินทางมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบฟอร์มเข้า-ออกประเทศให้เรียบร้อย 
โดยเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทางให้ท่านที่สนามบินในวันเดินทาง  ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางติดตัวไปสนามบิน
ในวันเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกครั้งก่อนเดินทางไปสนามบิน ว่าไม่หยิบผิดเล่ม ไม่หมดอายุ และไม่ช ารุด บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ หากหนังสือเดินทางของท่านมีปัญหาดังกล่าวจนท าให้ท่านเดินทางไม่ได้   
 


