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เที่ยวครบซีอาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง กรกฎคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น 27,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35) 
วนัท่ี 2. ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) –ถ า้แกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบือ้งม้าสามสี-

เมืองเจียวจัว่ 
วนัท่ี 3.  เจียวจัว่ – อุทยานหยนุไถซาน-ร้านสนิค้าเยื่อไผ ่– ซินหม่ี 
วนัท่ี 4. วดัเส้าหลนิ(รวมรถเลก็)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ลัว่หยาง-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู)-จตุรัสหอกลอง+หอระฆงั-

ชมโชว์ราชวงศ์ถงั 
วนัท่ี 5.  พิพิธภณัฑ์กองทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟา้) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์หา่นป่าใหญ่(ไม่ขึน้เจดีย์) –ผา่นชมก าแพงเมือง 
            ซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45+1) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
(FD588/16.40-21.35) 

13.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอย
ให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.40 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินท่ี FD588 (ไม่รวมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสา่นซี ตัง้อยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหล

ผา่น มีประวติัศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมยัตา่งๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดตอ่ทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องช่ือ  มีโบราณสถาน
โบราณวตัถเุก่าแก่อนัล า้คา่และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น า
ทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ 2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) –ถ า้แกะสลักหลงเหมนิ(รวม
รถเล็ก)-ศาลเจ้ากวนอู-ร้านกระเบือ้งม้าสามสี-เมืองเจียวจั่ว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

 

 

น าทา่นสู ่สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหน้าสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สบืตอ่กนั
มาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซอีาน จกัรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก 
ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมยัท่ีพระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิตู” มี
ความหมายวา่ “เทพนคร” 
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(หมายเหต ุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง 
แนะน าให้ลกูค้าเตรียมแยกกระเป๋าใบเลก็ส าหรับค้าง 2 คืน  สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ท่ีลอ็บบีข้องโรงแรมท่ี
ซีอานคะ่) น าทา่นชม ถ า้แกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตมูังกร (รวมรถเล็ก) หมู่ถ า้
พนัพระที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังน า้อ๋ีเจียง เป็นพทุธสถานเก่าแก่ท่ีส าคญัและนา่ต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหง่หนึง่ของจีน สร้าง
ราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเวย่เหนือ และสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหิน
ให้เป็นถ า้หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจ้า พระโพธิสตัว์ เทวดา นางฟา้ ทวารบาล รวมถึง
การเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถ า้ สร้างโดยการอุปถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยันัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็น
ฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแหง่นี ้การ
สร้างถ า้พระพทุธแหง่นีท่ี้ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจบุนัยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมิ
นเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000  
น าชมวัดถ า้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยูก่ลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระโพธิสตัว์และทวย
เทพ กลา่วกนัวา่ใช้พระพกัตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 
 น าทา่นแวะชม ร้านกระเบือ้งม้าสามสี ให้ทา่นได้เลอืกซือ้สนิค้าท่ีมาจากกระเบือ้ง อาทิเช่น กรอบรูป สินค้า

ของท่ีระลกึตา่งๆ จากนัน้น าทา่นชม สุสานขุนพลกวนอู ตัง้อยูท่างใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวนอูแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึง
มหาเทพแหง่ความจงรักภกัดี คณุธรรมและความกล้าหาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจ
โฉเป็นผู้ ท่ีจดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ จากนัน้เดินทางสู ่เมืองเจียวจั่ว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  SHANYANG JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที่ 3 เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-ร้านสินค้าเย่ือไผ่ – ซินหม่ี 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อุทยานท่ีสวยงามท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศ

จีน มีพืน้ท่ีประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผสัหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติท่ีได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม 

ชมน า้ตกท่ีมีฟองน า้ใสสะอาด กระจายดุจดังส าลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้งทิวทัศน์เป็นภูเขาสูง

ตระหงา่นเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะ

เหมือนอุทยานท่ีเต็มไปด้วยสสีนัของใบไม้หลากสสีวยงามเต็มพืน้ท่ีทัว่อุทยานสวรรค์หยนุไถซาน จนท าให้ท่ีน่ี

ได้รับการขนานนามวา่"จ่ิวไจ้โกวน้อย"อีกด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านแวะชม ร้านสินค้าเย่ือไผ่  เป็นสินค้าท่ีผลิตมาจากผ้าเยื่อไผ่ อาทิเช่น  เสือ้ผ้า ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน 

น า้ยาซกัล้างและของใช้ต่างๆภายในบ้าน ฯลฯ จากนัน้น าท่านออกเดินทางกลบัสู ่ เมืองซินหมี่   ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก โรงแรม CHEERED HOTELหรือเทียบเท่า 5 ดาว 
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วันที่ 4 
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก)-ป่าเจดีย์-ชมการแสดงกังฟู-ล่ัวหยาง-ซีอาน 
(โดยรถไฟความเร็วสูง)-จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 เดินทางสู ่เมืองเติงเฟิง ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีขึน้ช่ือในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน) น าท่านชม 

วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยูอ่ าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย ซึง่ก่อตัง้

โดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึง่เป็นผู้น าพทุธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือ

ราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศูนย์กลาง

ของการฝึกฝนศิลปะการปอ้งกนัตวัท่ีรู้จกักนัดีในนาม “กงัฟู” น าชมสิ่งส าคญัในวดัเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารส

หสัพทุธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์ น า

ทา่นชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลนิ ท่ีมีหมู่เจดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวดั

เส้าหลนิ จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสบืทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นกัท่องเท่ียวได้ชม ท่ี

โรงเรียนฝึกกงัฟูในบริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลนิ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวนัออก น าท่านเดินทางสูส่ถานี

รถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงู กลบัสูเ่มืองซีอาน จากนัน้ ชมจัตุรัสหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน 

บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง ตอ่มาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ท าการบูรณะขึน้มาใหม่สอง

ครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสงู 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 

3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดู้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ลา่ง
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ก่อเป็นผนงัอิฐและประตทูางเข้าชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามุงด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้

ในปีท่ี 17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของ

ราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้

เป็นท่ีระลกึ ฝ่ังตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตี

ระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสีเ่หลีย่มจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วย

อิฐด า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองชัน้ปลายแหลม และให้เวลาอิสระในการช้

อปปิง้    

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสงูสดุ 

 

 
ที่พัก โรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว 
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วันที่ 5 

พพิธิภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) –ร้านผ้าไหม– เจดีย์
ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึน้เจดีย์) –ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซี
อานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-
01.45+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

    

 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีได้รับการ

ประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) 

น าชมหุน่ปัน้นกัรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สสุานทหารหุ่น

แหง่นีช้าวนาจีนได้ขดุค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจ านวนกวา่ 7,000 ตวั หุน่ทหารทกุตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง 

และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตวั มีบนัทึกว่าสสุานแห่งนีใ้ช้แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726 ,000 คนใช้เวลา

ก่อสร้าง 36 ปี น าชมประวติัฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สสุานของจักรพรรดิจ๋ินซี

ฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้ส าเร็จ ปัจจุบนัมีการ

ค้นพบท่ีตัง้ของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม 

สภาพของวตัถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก จากนัน้น าท่านแวะชม สินค้าพืน้เมืองของจีน 

ร้านผ้าไหม ท่ีมีช่ือเสยีงของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  สุกีม้องโกล 

 น าทา่นชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้เจดีย์) แหง่วดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี 
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ค.ศ. 652 โดย ถงัเกาจง (หลีจื่อ้) ฮ่องเต้องค์ท่ีสาม แหง่ราชวงศ์ถงั และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรือรู้จกัใน
นามพระถงัซมัจัง๋ พระเถระที่มีช่ือเสยีงท่ีสดุในสมยัถงั ซึง่ใช้เวลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้น าพระ
ธรรมค าสัง่สอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผยแผ ่ในแผน่ดินจีนให้มาอยู่ท่ีวดัฉือเอินแหง่นี ้พระถงัซมัจัง๋ได้
ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์หา่นป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ทา่นได้
น ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเลม่   
น าทา่น ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณ ท่ีสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-

1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศ

ตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตูเข้าออกทัง้สี่ด้านรวม 13 

ประต ู   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 

 สมควรแก่เวลาน าทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 (ไม่รวมคา่อาหารร้อนบนเคร่ือง) 

01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ : เที่ยวครบซอีาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 27-31 ก.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 19,900.- 

วนัท่ี 10-14 ต.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 19,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 

 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
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ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ล้าน

บาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ล้าน

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 
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8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 



  13 เท่ียวครบซีอาน ลัว่หยาง หยนุไถซาน 5 วนั 4 คืนโดยสายการบนิแอร์เอเชีย        [GQ1XIY-FD002] 

 

 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 
ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
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- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 



  16 เท่ียวครบซีอาน ลัว่หยาง หยนุไถซาน 5 วนั 4 คืนโดยสายการบนิแอร์เอเชีย        [GQ1XIY-FD002] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


