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ครบสูตรซีอาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คนื 
เดนิทาง พฤศจกิายน 2562- มนีาคม 2563  

 
ราคาเร่ิมต้น 25,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดียห์่านป่าใหญ่ – ผา่นชมก าแพงเมืองซีอาน 
วนัท่ี 2.  ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเรว็สงู) – วดัเสา้หลนิ(รวมรถเลก็) – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– ซินหม่ี 
วนัท่ี 3.  ซินหม่ี – อทุยานหยนุไถซาน(รวมรถอทุยาน) – ลั่วหยาง 
วนัท่ี 4.  ถ า้แกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู– ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จัตรุสัหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์

ราชวงศถ์งั 
วนัท่ี 5.  พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจิ๋นซีฮ่องเต ้(รวมรถไฟฟา้) – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-

18.50) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35) – เจดียห์า่นป่าใหญ่ – ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

09.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบนิท่ี FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีแม่น า้เว่ยไหลผ่าน มี

ประวตัศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวม
ทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็น
จดุเริม่ตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถุเก่าแก่อันล า้ค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส  าคญัของ
จีน  
น าท่านชม เจดยีห์่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไมร่วมคา่ขึน้เจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสรจ็ในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง
เกาจง (หล่ีจือ้) ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจัง้ หรือรูจ้ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระท่ีมี
ช่ือเสียงท่ีสดุในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากวา่ 15 ปี จารกิไปถึงอินเดียและไดน้ าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผย
แผ ่ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งนี ้พระถังซัมจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอิน
เพ่ือใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ท่ีท่านไดน้ ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกวา่พนัเล่ม   

 

 
 จากนัน้น าท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณ ท่ีสรา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374 -1378) 

และไดร้บัการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิ ศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้ส่ีดา้นรวม 13 ประตู 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดย่าง 
ทีพั่ก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที ่2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่า
เจดยี ์– ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าท่านสู ่สถานีรถไฟ เพ่ือโดยสารรถไฟความเรว็ มุง่หนา้สู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบตอ่กนัมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนบัเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดนีิ “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมยัท่ี
พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 
(หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลงรถไฟเอง แนะน าใหล้กูคา้
เตรียมแยกกระเป๋าใบเลก็ส  าหรบัคา้ง 2 คืน สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท่ี้ลอ็บบีข้องโรงแรมท่ีซีอานคะ่) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  
 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอทุยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซ่ีย ซึ่งก่อตัง้โดย

ภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 
โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพ่ือใหเ้ขา้ถึงสจัธรรม ตอ่มาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตวั
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ท่ีรูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส  าคญัในวัดเสา้หลิน อันไดแ้ก่ วิหารสหัสพุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 
น าท่านชม ป่าเจดยี ์หรือ ถ่าหลนิ ท่ีมีหมูเ่จดียก์วา่ 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลนิ 
 จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหน้ักท่องเท่ียวไดช้ม ท่ีโรงเรียนฝึกกังฟูใน
บรเิวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลนิ และน าท่านเดนิทางสู ่เมืองซินหม่ี  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ทีพั่ก โรงแรม  Zhengzhou Cheered Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) – ล่ัวหยาง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานท่ีสวยงามท่ีสดุของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน มีพืน้ท่ี
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผสัหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติท่ีไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน า้ตกท่ีมีฟองน า้ใส
สะอาด กระจายดจุดงัส  าลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุง้พาดโคง้ทิวทศันเ์ป็นภูเขาสงูตระหง่านเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอย
หนนุระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมเ้ปล่ียนสีจะเหมือนอุทยานท่ีเต็มไปดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากสีสวยงาม
เตม็พืน้ท่ีทั่วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซาน จนท าใหท่ี้น่ีไดร้บัการขนานนามวา่ "จิ่วไจโ้กวนอ้ย" อีกดว้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบตอ่กนัมาถึง 10 ราชวงศยื์นยาวนับเป็นท่ีสองรองจากซีอาน 
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จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง 
พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ถ า้แกะสลักหลงเหมนิ(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ล่ัวหยาง – ซอีาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวร์าชวงศถั์ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
 

 
 น าท่านชม ถ ้าแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตมูงักร หมู่ถ  า้พนัพระท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังน า้อ๋ีเจียง เป็นพทุธ

สถานเก่าแก่ท่ีส  าคญัและน่าตื่นตาตื่นใจท่ีสดุแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือ และสรา้งเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนถึงสมยัราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถ า้หรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจา้ พระ
โพธิสตัว ์เทวดา นางฟา้ ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชัน้สงูในสมยั
นัน้ๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพ่ือบรูณะถ า้หินหลงเหมินแห่ง
นี ้การสรา้งถ า้พระพทุธแห่งนีท่ี้ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระ
โพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบเูซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอูแม่ทัพผู้
ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรกัภักดี คณุธรรมและความกลา้
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผูท่ี้จดัพธีิฝังใหอ้ย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสงู กลบัสู่ เมืองซีอาน จากนัน้ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศช์ิงไดท้  าการบูรณะ
ขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดมิไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้
3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนังอิฐ
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และประตทูางเขา้ชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเครื่องใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีท่ี 17 แห่งการครองราชย์
ของ พระจกัรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดินผ่านประตปูดูว้ยหินแกรนิต มี
ความคงทนแขง็แรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตรุสัหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆงั 1 ใบ เพ่ือตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจัตรุสั สง 8.6 เมตร กวา้ง
และยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด  า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลม  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เกี๊ยวซีอาน 
 น าท่านชม โชวร์าชวงศถั์ง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์ังท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ

ทางวทิยาการและศลิปะท่ีรุง่เรืองอย่างสงูสดุ 
 

 
ทีพั่ก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
พพิธิภัณฑก์องทัพทหารจิน๋ซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซี
อานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก   
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น าท่านชม พิพิธภัณฑก์องทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานท่ีส  าคญัท่ีสดุของเมืองซีอาน ท่ีไดร้บัการประกาศรบัรองจาก
องคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟา้) น าชมหุ่นป้ันนักรบกองทหารอารกัขา
สสุาน ซึ่งถูกฝังไวใ้ตด้ินพรอ้มกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จ านวนกว่า 7,000 ตวั หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่ งนีใ้ช้
แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวตัิฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาด
วา่เป็น สสุานของจกัรพรรดจิิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้  าเร็จ 
ปัจจบุนัมีการคน้พบท่ีตัง้ของสสุานแลว้แตย่งัไมมี่การเปิดสสุาน คงอยู่ในระหวา่งการศกึษาถึงวธีิการปอ้งกันการเส่ือม สภาพ
ของวตัถโุบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถกูอากาศภายนอก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบนิซีอานเซียงหยาง 

15.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซอีาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วนัท่ี 28ธ.ค.62-01ม.ค.63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 
วนัท่ี 30ธ.ค.62-03ม.ค.63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 21,900.- 
วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 
วนัท่ี 20-24 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 
วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 
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วนัท่ี 21-25 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่น้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบรษิัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
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3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
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5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า
โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
  

หมายเหตุ 
1. บรษิัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ร ับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รบัผิดชอบคา่บรกิารท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรอืเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบรษิัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้  าหรับ
คา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บรษิัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  
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10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บรกิารดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรยีน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสอือนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจดัเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้รษิัททวัร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 
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8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บรษิัททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซา่ทา่นจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซา่ในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีทีท่างบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

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

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
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6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตรา
ประทบัรา้นท่ีแปล 

 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรอืรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรอืรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร  ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้่ายเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบริก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได]้ 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพิ่มตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์............................................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอรท์ี่ถูกตอ้งที่สามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 



  15 ครบสตูรซีอาน ลั่วหยาง หยนุไถซาน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย    [GQ1XIY-FD006] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รายช่ือบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
** ถา้เอกสารส่งถึงบรษิัทแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เครง่ครดั) 


