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XX.XX ตามเวลานดัหมายในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนเดินทางประมาณ �-�� วนั) พบกนัที�สนามบินดอนเมือง 

เจ้าหน้าที�ให้การต้อนรบั และอํานวยความสะดวกเชค็อินตั�วเครื�องบิน 

16.35 ออกเดินทางสูเ่มืองซีอาน โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD588 

21.35 เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั �งอยู่ในหบุเขาที�มีแมนํ่ �าเวย่ไหลผา่น มี

ประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ �,��� ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวง

ในสมยัตา่งๆ รวมทั �งสิ �น �� ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวา่ง

จีนกบัประเทศตา่งๆ ทั�วโลกเป็นจดุเริ�มต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลืองชื�อ มีโบราณสถานโบราณวตัถุ

เก่าแก่อนัลํ �าคา่และเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�สําคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านผา่น

ชมกําแพงเมืองโบราณซีอาน ที�สร้างขึ �นในสมยัราชวงศ์หมงิมีอายเุก่าแกก่วา่ ��� ปี (ค.ศ.����-����) และ

อีกหนึ�งโปรแกรมจีนที�รวมเอาความพิเศษของแต่

ละเมอืงมาไว้ในโปรแกรมเดียว โดยเฉพาะไฮไลท์

เข้าชมลานดอกโบตั �นที�หนึ�งปีมีเพียงครั �ง 

 ตื�นตากบัลานดอกโบตั �นกว้างไกลสุดตาที�เมอืง

ลั �วหยาง 

 นั �งรถไฟความเรว็สูงสู่อุทยานหยุนไถซ่าน ชม

ความงามของท้องนํ�าสีเขียวมรกต 

 ชมทะเลเจดีย ์��� องค ์และวดัเส้าหลิน 

 ทึ�งกบัโชวก์งัฟูเส้าหลินที�ไม่ควรพลาด 

 ชมโชวร์าชวงศถ์งัสุดตื�นตา 

วันแรก  ดอนเมือง-ซีอาน        (-/-/-) 
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ได้รับการอนรุักษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว �.� กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก

ยาว �.� กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ �� กิโลเมตร สงู �� เมตร มีประตเูข้าออกทั �งสี�ด้านรวม �� ประต ู

 เข้าเชค็อินที�พกั Titan Central Park Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

  

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟเมืองซีอาน  

 หมายเหตุ : รถไฟความเร็วสงูไมอ่นญุาตให้กระเป๋าสมัภาระมีของมีคม (มีปลอกผลไม้,กรรไกรตดัเลบ็,ไม้

แคะห,ูที�โกนหนวดแบบใบมีด) หากท่านนําใสก่ระเป๋าเดินทางไปด้วยจะถกูเจ้าหน้าที�ยดึไว้ 

08.10 นั�งรถไฟความเร็วสงู G2002 ไปยงัเมืองลั�วหยาง 

09.50 เดินทางถึงลั�วหยาง รถรับท่านเข้าชมงานเทศกาลดอกโบตั�น ภายในแบ่งพื �นที�ออกเป็นโซนเหนือและโซน

ใต้ และมีการปลกูดอกโบตั�นไว้กวา่ 600 สายพนัธุ์ ดอก

โบตั�น หรือ Peony เป็นดอกไม้ประจําชาติจีน ที�มีมากกวา่ 

1,200 สายพนัธุ์ และหลากหลายสี ทั �งแดง ชมพเูข้ม ชมพู

ออ่น มว่ง เหลือง และขาว เป็นดอกไม้ที�มีความสําคญัของ

คนจีน ที�เราจะมกัจะเห็นกนับ่อยๆ ในภาพวาด หรือลายปัก

ผ้าตา่งๆ และถกูยกให้เป็นดอกไม้ของจกัรพรรด ิเป็น

สญัลกัษณ์แห่งเกียรตยิศและความรํ�ารวย เทศกาลดอก

โบตั�น เมืองลั�วหยาง เป็น 1 ใน 4 เทศกาลที�ใหญ่ที�สดุใน

จีนและมชืี�อเสียงมากๆ ซึ�งในแตล่ะปีจะมนีกัท่องเที�ยวชาว

จีนและชาวตา่งชาติ ให้ความสนใจมาชมความสวยงามของ

ดอกโบตั�นที�พร้อมใจกนัออกดอกมากมาย  

 ชมศาลเจ้ากวนอู ตั �งอยู่ทางใต้ของเมืองลั�วหยางออกไป 7 

กิโลเมตร เลา่ขานกนัวา่เป็นที�ฝังศีรษะของท่านกวนอแูมท่พัผู้ ยิ�งใหญ่ในสมยัสามก๊ก และเป็นผู้ที�ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองคห์นึ�งของชาวจีน ปัจจบุนักลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแห่งหนึ�งของจีน ภายในศาล

เจ้าประกอบไปด้วยตําหนกัสามตําหนกั ตําหนกัหลกัของศาลเจ้ากวนอตูั �งอยู่ภายใน ระยะทางผา่นจาก

ประตใูหญ่เข้าไป ประมาณ 50 เมตร มีสิงโตหินจํานวน 104 ตวัเรียงรายสองข้างทาง ที�บริเวณตําหนกัใหญ่ 

มีรูปปั �นกวนอขูนาดใหญ่เพื�อให้ผู้คนที�เคารพนบัถือสกัการบชูา ตําหนกัที�สอง หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต้ของลั�วหยาง ตามเรื�องของสามก๊ก กวนอแูพ้สงครามจึงถกูจบัตดัหวั เพื�อยใุห้โจโฉและเลา่ปี�เกลียด

แค้นกนั ซุนกวนได้นําศีรษะของกวนอสูง่ไปให้โจโฉ โจโฉซึ�งชื�นชอบในตวักวนอ ูได้นําศีรษะของกวนอไูปฝัง

อย่างสมเกียรติ บริเวณรอบๆ ปลกูต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน จึงมชืี�อวา่ “กวนหลิน” 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

จากนั �น เดินทางไปยงัเมืองเติงเฟิง เมืองสําคญัในสมยัราชวงศ์เซี�ย อนัเป็นที�ตั �งของวดัเส้าหลินอายมุากกวา่ 1,500 

ปี ตั �งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเทือกเขาซงซาน หนึ�งในจํานวนห้ายอดเขาอนัศกัดิ�สทิธิ�ตามความเชื�อของชาว

จีน  เดนิทางถึงแล้วนําท่านเข้าชมวัดเส้าหลิน สถานที�ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต 

วันที�สอง ซีอาน-(รถไฟความเร็วสูง)ลั� วหยาง-เติ �งฟง-วดัเส้าหลนิ    (B/L/D) 
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ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที�มีหมูเ่จดย์ีกวา่ 200 องค์ ซึ�งเป็น

สถานที�บรรจอุฐิัของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลิน  วดัเส้าหลินนั �นเป็นที�พกัของพระภิกษุ “ท่านปรมาจารย์

ตั�กม้อ” จากอินเดียที�เดนิทางมาเผยแผพ่ทุธศาสนาในประเทศจีน “ท่านปรมาจารย์ตั�กม้อ” หรือ “ตะโม 

ภิกข”ุ (ชื�ออินเดยี) หรือ “พระโพธิธรรม” วา่กนัวา่ท่านตั�กม้อเป็นถึงโอรสกษัตริย์ที�ออกบวชเพราะซาบซึ �งใน

รสพระธรรม และท่านได้เดนิทางจากอินเดีย มาเผยแผพ่ทุธศาสนานิกายเซน็ในเมืองจีน ราว ค.ศ. 527 ท่าน

ตั�กม้อผู้ซึ�งเป็นเจ้าอาวาสท่านแรกแห่งเส้าหลินที�เลื�องชื�อทางธรรม นอกจากนั �นยงัเป็นที�ลํ�าลือถึงความ

เก่งกล้าในวิทยายทุธ์อกีด้วย ในอดีตเมื�อท่านมายงัวดัเส้าหลินเห็นวา่วดันี �ตั �งอยู่ในป่าที�ชกุชมุไปด้วยสตัว์

ร้าย และการที�บรรดาหลวงจีนต้องนั�งสมาธินานๆโดยไมไ่ด้ออกกําลงักายกทํ็าให้สขุภาพเสื�อมโทรมได้ง่าย 

ท่านตั�กม้อจึงได้คิดเพลงหมดัมวยขึ �นมาเพื�อใช้ออกกําลงักาย และใช้ป้องกนัตวัจากสตัว์ดรุ้าย อนัเป็นต้น

กําเนิดของกงัฟเูส้าหลินอนัลือลั�น ซึ�งในวนันี �กงัฟเูส้าหลินถือเป็นหนึ�งในสิ�งดงึดดูนกัท่องเที�ยวที�เคียงคูม่ากบั

ความเก่าแก่และสิ�งที�น่าสนใจภายในวดั จนกลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวชื�อดงั 

จากนั �น นําท่านชมการแสดงกังฟูวัดเส้าหลิน   รับประทานอาหารเยน็ เข้าสูที่�พกั �* 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางไปยงัอุทยานหยุนไถ่ซานเมืองเจยีวจั�ว  ตั �งอยูท่างภาค

ตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑลเหอหนานในภาคกลางของจีนเป็นเมืองท่องเที�ยวที�รุ่งเรืองแห่งใหมที่�มี

สายนํ �าสวยและภเูขางาม สภาพภมูิศาสตร์ที�เอื �ออํานวยและวฒันธรรมที�สืบทอดมาเป็นเวลาพนัปี ทําให้

เมืองเจียวจั �วมทิีวทศัน์ธรรมชาติและแหลง่ท่องเที�ยวด้านวฒันธรรมที�มีลกัษณะพิเศษ ทั �งสวยงามและอดุม

สมบรูณ์ (เดินทางประมาณ � ชั�วโมง)   

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านเที�ยวชม อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อทุยานที�สวยงามที�สดุ

ของมณฑลเหอหนาน ระดบั 5A ของประเทศจีน ได้รับเป็นมรดกโลก

จาก UNESCO ปี 2015 อทุยานธรรมชาติที�ได้บรรจงสร้างอย่าง

งดงาม ชมนํ �าตกที�มีฟองนํ �าใสสะอาด กระจายดจุดงัสําลี โดยเฉพาะ

ช่วงฤดใูบไม้เปลี�ยนสจีะเหมือนอทุยานที�เตม็ไปด้วยสีสนัของใบไม้

หลากสีสวยงามเตม็พื �นที�ทั�วอทุยานสวรรค์หยนุไถซาน  

เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าที�พกั �* 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองลั�วหยาง (เดินทางประมาณ �.�� ช.ม.) จากนั �น

นําท่านชม ถํ �าหลงเหมิน  เป็นสิ�งก่อสร้างพทุธศาสนายคุแรกในจีน มีชื�อเตม็ๆเรียกวา่ “หลงเหมนิ ฉือค”ู 

หลงที�แปลวา่มงักร เหมนิอนัหมายถึงประต ูรวมความได้วา่คือประตมูงักร สว่นฉือคตูรงกบั Grottoes หรือ

ถํ �าผา ดงันั �น หลงเหมินฉือค ูจึงแปลวา่ ถํ �าผาประตูมังกร และเมื�อ 10 ปีที�แล้ว ยเูนสโกก็ได้จบัขึ �นทะเบียน

เป็นมรดกโลกด้วย ถํ �าผาหลงเหมิน ตั �งอยู่ในกรุงลั�วหยาง (Luoyang) มณฑลเหอหนาน ใจกลางประเทศจีน

วันที�สาม เติ �งฟง-อุทยานหยุนไถ่ซาน-เมืองเจียวจั�ว     (B/L/D) 

วันที�สี�   เมืองเจยีวจั�ว-ลั� วหยาง-ถํ �าหลงเหมิน-(รถไฟความเร็วสูง)ซีอาน-โชว์ราชวงศ์ถัง (B/L/D) 
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แตเ่ดิมในอดีตกาล กรุงลั�วหยางคือนครหลวง มีราชวงศ์ตา่งผลดักนัขึ �นปกครอง 10 กวา่ราชวงศ์  ตําแหนง่

ตวัถํ �าผาหลงเหมินนั �น ตรงกบัปากทางเข้ากรุงลั�วหยางทิศใต้มแีมนํ่ �าอี � (Yi) ไหลโกรกจากทิศใต้ไปเหนือ มี

สองภเูขาสงูชนัขนาบแมนํ่ �าไว้  ตวัถํ �าผาหลงเหมินประกอบไปด้วยหมูถํ่ �าเกือบ 2,500 ถํ �า เรียงรายยาวราว 1 

กิโลเมตร โดยถํ �า 70% อยู่บนผาหลงเหมินซนั ที�เหลือ 30% อยู่บนผา

เซี�ยงซนั มปีระติมากรรมขนาดตา่งๆเป็นแสนชิ �น จนกระทั�ง

ประติมากรรมใหญ่ที�สดุเป็นพระพทุธรูปมีความสงูถงึ �� เมตร  อยู่ใน

ถํ �าเฟิ� งเซี�ยน (Fengxian) มีศิลาจารึก 2,500 หลกั บางตําราเลยเรียก 

ป่าศิลาจารึกโบราณ (Forest of ancient stelae) และมีอีก 60 เจดีย์   

พทุธรูปหินสลกักวา่แสนองค์นั �นสร้างตอ่เนื�องยาวนานมาหลายยคุหลายสมยัถึง 600 ปี นําท่านนั�งรถเลก็

เที�ยวชมความอลงัการของถํ �าอย่างเตม็ที�    

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านเดินทางไปยงัสถานีรถไฟเมืองลั�วหยาง  

14.50 เดินทางกลบัสูซี่อานโดยรถไฟความเร็วสงู G429 

16.30 ถึงลั�วหยาง รถโคชรับท่าน ชมโชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ์

ถงัที�สะท้อนให้เหน็ถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที�รุ่งเรืองอย่างสดุๆ 

รับประทานอาหารคํ�าเมนเูกี�ยวซีอาน เข้าที�พกั �* 

 

  

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั �นนําท่านเดนิทางไปชมสุสานทหารม้าจิ�นซี สถานที�สําคญัที�สดุของเมืองซี

อาน ที�ได้รับารประกาศรับรองจากองค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกในปี ค.ศ.���� (นํา

ท่านนั�งรถไฟฟ้า) เข้าชมหุ่นปั �นนกัรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึ�งถกูฝังไว้ใต้ดินพร้อมกบัจกัรพรรดจิิ�นซี

ฮ่องเต้ สสุานทหารหุน่แห่งนี �ชาวจีนได้ขดุค้นพบในปี ค.ศ.���� เป็น

จํานวนกวา่ �,��� ตวั หุ่นทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริงๆ และมี

ใบหน้าแตกตา่งกนัทกุตวั มีบนัทึกวา่สสุานแหง่นี �ใช้แรงงานทาสเป็น

จํานวนมากถึง ���,��� คน ใช้เวลาก่อสร้าง �� ปี นําชมประวตัิ

สสุานบนจอยกัษ์ ��� องศา จากนั �นนําท่านผา่นชมบริเวณที�คาดวา่

เป็นจดุที�ตั �งสสุานของจกัรพรรดิ�จิ�นซี ซึ�งยงัไมม่ีการเปิดสสุานแตอ่ย่าง

ใด ยงัคงรอการศกึษาอย่างละเอียดเพื�อป้องกนัการเสื�อมของสิ�งก่อสร้าง

โบราณหากถกูอากาศจากภายนอก 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั 

บ่าย นําท่านชมเจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) หรือเจดีย์ต้า

เอี �ยนถ่า ตั �งอยู่ทางทิศใต้ของกําแพงเมืองซีอาน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 

ในรชัสมยัจกัรพรรดิถงัเกาจง (หลี�จื �อ) ฮ่องเต้องคที์�สาม แห่งราชวงศ์ถงั 

โดยก่อนหน้านี �ในปี ค.ศ. 648 ในรัชสมยัจกัรพรรดิถงัไท้จง (TANG TAI 

วันที�ห้า  ซีอาน-สุสานทหารม้าจิ�นซี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-จัตุรัสหอกลอง-ดอนเมือง  (B/L/D) 
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ZHONG) ได้สร้างวดัต้าสือเอินซื�อ (TA SI EN SI) (วดักตญั�ตุาราม) นี �ขึ �นก่อนจากนั �นจึงได้สร้างเจดีย์นี �ขึ �น

ตามคําขอของพระถงัซําจั�ง   เพื�อใช้ในการเกบ็รักษาพระไตรปิฎก ที�ท่านได้นํามาจากอินเดียและแปลเป็น

ภาษาจีนนบัจํานวนกวา่พนัเลม่ องค์เจดีย์มีรูปแบบเรียบงา่ย ในศิลปะจีนผสมอินเดยี เดิมนั �นสร้างเพียง 5 

ชิ �น แตเ่มืองซีอานได้ประสบภยัแผน่ดินไหวมาหลายครั �ง จงึได้มีการบรูณะเรื�อยมาและมีการบรูณะใหญ่ใน

สมยัราชวงศ์หมงิ และราชวงศชิ์ง ปัจจบุนัองค์เจดีย์มี 7 ชั �น สงู 64.1 เมตร ฐานขององค์เจดีย์วดัจาก

ตะวนัออกไปตะวนัตกยาว 45.9 เมตร จากเหนือไปใต้ยาว 48.8 เมตร 

จากนั �น นําท่านชมกาํแพงเมืองซีอาน สมยัราชวงค์หมิงอายปุระมาณ 600 

กวา่ปีเป็นกําแพงเมืองโบราณที�สมบรูณ์ที�สดุของประเทศจีนที�

หลงเหลืออยูใ่นปัจจบุนั กําแพงเมืองซีอานเป็นมรดกลํ �าคา่ที�สร้าง

ด้วยสว่นผสมของผงปนู ดนิและอิฐ ประสานด้วยข้าวเหนียวและ

นํ �าตาลมีความยาวโดยรอบ 13 กิโลเมตรบนกําแพงเป็นทางเดิน

กว้าง12-14เมตร ผนงักําแพงด้านนอกมชี่องยิงธน ู5,894 ช่อง นอกกําแพงมีคเูมืองล้อมรอบกําแพงเพื�อ

ป้องกนัข้าศกึอีกชั �น บริเวณกําแพงทําสนามหญ้าและสวนสาธารณะล้อมเมืองที�สวยงามและเป็นที�พกัผอ่น

หย่อนใจของชาวเมือง ชมจตัรุัสหอกลอง และจตัรุัสหอระฆงั  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ได้เวลาสมควรนําท่านเดนิทางไปยงัสนามบินซีอาน 

22.50  เหินฟ้าสูป่ระเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD589  

01.25  ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ ผู้เดินทาง �� ท่านขึ �นไป *ไม่มีเข้าร้านรัฐบาล* 

วันที�เดินทาง ผู้ใหญ่ พัก � ท่าน/ห้อง พักเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 

��-�� เม.ย.���� 41,900.- 4,800.- 
  

อัตรานี �รวม 

- คา่เครื�องบินระหวา่งประเทศและภาษีสนามบิน กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั สายการบินแอร์เอเชีย 

- คา่เข้าชมสถานที�ตามที�ระบใุนโปรแกรม   

- คา่พาหนะรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวขนาด �� ที�นั�ง // คา่รถไฟความเร็วสงู ซีอาน-ลั�วหยาง-ซีอาน 

- คา่ที�พกัตามที�ระบใุนโปรแกรม (สองท่านตอ่ห้อง) 

- อาหารมื �อหลกัตลอดการเดนิทางตามที�ระบใุนโปรแกรม 

- คา่ธรรมเนียมการยื�นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน(Single Entry) 4 วนัทําการ 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดินทาง 1,000,000 บาท ทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัเงื�อนไขบริษัทประกนัชีวิต  

- นํ �าดื�มตลอดการเดินทาง 1 ขวด/ท่าน/วนั (ไมร่วมนํ �าดื�มในห้องพกั) 

- มคัคเุทศก์ท้องถิ�นพดูภาษาไทย  

อัตรานี �ไม่รวม 

- คา่กระเป๋าเดินทางในกรณีที�นํ �าหนกัเกินกวา่ที�สายการบินกําหนด   สว่นเกินจ่ายเพิ�มตามกําหนดของแอร์ไลน์ 

- คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
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- คา่ใช้จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เครื�องดื�ม, คา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด 

- คา่อาหารที�ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 

- คา่ทําใบอนญุาตที�กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% (กรณีต้องการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีบริการหกั ณ ที�จ่าย 3% 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น+คนขับรถ ตลอดทริปเป็นเงนิท่านละ ��� หยวน 

- ทปิหัวหน้าทัวร์ (ทั �งนี �จาํนวนขึ �นกับความพงึพอใจของท่าน) 
 

การจองที�นั� งและการชาํระเงนิ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินคา่มดัจําเป็นจํานวนเงิน 20,000.- บาท ตอ่ผู้โดยสารหนึ�งท่าน สว่นที�เหลือชําระก่อนการเดินทาง

อย่างน้อย 25 วนั มิฉะนั �นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ�ในการคืนคา่มดัจําทั �งหมด  พร้อมกบัแจ้งชื�อเป็นภาษาองักฤษ หรือสง่

สําเนาพาสปอร์ตมาทางแฟ็กซ์หรืออีเมล 
*** ในกรณีที�ท่านโอนเงนิจากต่างจงัหวัด อัตราดังกล่าวเป็นอัตราสุทธิ ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของทางธนาคาร *** 

การยกเลิก 
1. สาํหรับผู้ โดยสารที�ไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื�นวีซ่าให้ เมื�อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ   
    เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจําทั �งหมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ �นไป คืนเงินทั �งหมด **ยกเว้นค่าตั�วเครื�องบินที�ได้ชําระและเรียกคืนไม่ได้ 
3. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25 วนัขึ �นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท **ยกเว้นค่าตั�วเครื�องบินที�ได้ชําระและเรียกคืนไม่ได้ 
4. ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วนั เก็บค่าใช้จ่ายทั �งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
6. ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจําที�พกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถงึเที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมดัจํา หรือค่าทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั �นๆ 

หมายเหต ุ 
1. บริษัทฯ มีสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี � เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื�นๆ ที�อยู่นอกเหนือ    การควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ �นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย    การสญูหาย ความลา่ช้า หรือ จากอุบตัิเหตุ
ต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ �นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิ�และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที�  ท่านได้ชําระไว้แล้ว 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ �น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ    เอกสาร เดินทางไม่
ถกูต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 
5. รายการนี �เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั �งหนึ�ง หลงัจากได้สาํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรง    แรมที�พกัใน
ต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี �อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานี �คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสงูขึ �น บริษัทฯ สงวนสทิธิ�ที�จะปรับราคาตั�วเครื�องบิน ตามสถานการณ์
ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ล่าช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง่ 
หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั �นๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธิ�ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั �งสิ �นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ของบริษัทฯ กํากบัเท่านั �น 
9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก    ทางสายการบิน จะ
ไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั �งสิ �น แต่ทั �งนี � ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที�ยวสถานที�อื�นๆ มาให้ โดยขอสงวนสทิธิ�การจดัหานี � โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  


