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เชียงใหม่บนิตรง ซีอาน ถ า้หนิแกะสลักม่ายจีซาน 

น่ังรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง กันยายน-พฤศจกิายน 2562  

ราคาเร่ิมต้นเพยีง 25,888.- 



 

  

 

 

 

 

วันที่ 1 
เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(3U8292:21.05-01.05+1) 

18.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินเสฉวน แอร์
ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดนิทางให้กบัทกุทา่น 

21.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองซีอาน โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8292 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
01.05 น. 

 
เดินทางถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตัง้อยู่ในหบุเขาท่ีมีแม่นํา้เว่ยไหล
ผา่น มีประวตัศิาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็น
นครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มี
โบราณสถานโบราณวตัถเุก่าแก่อนัลํา้คา่และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคญัของจีน หลงัผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองแล้ว นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั 

ที่พัก โรงแรม  Xianglong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 
ก าแพงเมืองซีอาน-พพิธิภัณฑ์กองทหารดนิเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-
สุสานจักรพรรดจิิ๋นซี-ถนนมุสลิม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําท่านชม ก าแพงเมืองซีอาน ท่ีสร้างขึน้ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-
1378) และได้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึง
ทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้ส่ีด้าน
รวม 13 ประต ูจากนัน้นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานท่ีสําคญัท่ีสุดของ
เมืองซีอาน ท่ีได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 
1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นําท่านชม หุ่นปัน้นกัรบกองทหารอารักขาสสุาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับ
จกัรพรรดจิิ๋นซีฮอ่งเต้ สสุานทหารหุน่แหง่นีช้าวนาจีนได้ขดุค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกว่า 7,000 
ตวั หุ่นทหารทุกตวัมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนีใ้ช้
แรงงานทาสเป็นจํานวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นําชมประวัติฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา 
ผ่านชมบริเวณท่ีคาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีได้ทรง

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  เชียงใหม(่สนามบินเชียงใหม)่ – ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) (3U8292:21.05-01.05+1) 
วนัท่ี 2.  กําแพงเมืองซีอาน-พิพิธภณัฑ์กองทหารดินเผาจ๋ินซี (รวมรถอทุยาน)-สสุานจกัรพรรดิจ๋ินซี-ถนนมสุลมิ 
วนัท่ี 3.  ซีอาน-เมืองเป่าจี-วดัฝ่าเหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี)-เมืองเทียนสุย่ (โดยรถไฟความเร็วสงู) 
วนัท่ี 4.   เมืองเทียนสุย่-ถํา้หินแกะสลกัมา่ยจีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-หมูบ้่านหนานจ่ายจือ้-เมืองเทียนสุย่-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) 
วนัท่ี 5.  เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ผ่านชมจตุรัสหอกลอง หอระฆัง  - ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) 

(3U8291:18.05-20.05) 
 



รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จ ปัจจุบนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสสุานแล้วแตย่งัไม่มีการเปิด
สสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถึงวิธีการปอ้งกนัการเส่ือม สภาพของวตัถโุบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถกู
อากาศภายนอก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทา่นเท่ียวชม สุสานจักรพรรดจิิ๋นซี ปฐมจกัรพรรดขิองประเทศจีนท่ีได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็น

หนึ่งเดียวได้สําเร็จ ปัจจุบนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสุสานแล้วแต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง
การศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเส่ือม สภาพของวัตถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก 
จากนัน้นําทา่นอิสระ ช็อปป้ิงถนนมุสลิม เน่ืองด้วยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอนันัน้เป็นจดุเร่ิมต้นของ
กองคาราวานท่ีจะเดนิทางไปยงัเส้นทางสายไหม ในตวัเมืองจึงมีชาวตา่งประเทศมากมายหลายสญัชาติ 
โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรับก็มีอยู่จํานวนมากมายเช่นกัน  ซึ่งต่างก็ได้ฝากผลงานไว้ใน
เมนูอาหารอีกทัง้ยงัทําการเผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้ามาในจีนด้วย ทําให้ปัจจุบนั นครซีอานจะมีกลุ่ม
ชาวมุสลิมอยู่มาก ซึ่งชาวมุสลิมนัน้ก็ได้มาตัง้ชุมชนอยู่ ท่ีถนนมุสลิมท่ีน่ีเอง ถนนมุสลิมนัน้เน่ืองจาก
หลกัการศาสนาท่ีไม่ทานหมู ดงันัน้อาหารท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นเมนูเนือ้ ทัง้ววัและแพะเป็นส่วนใหญ่ แต่
สําหรับทา่นท่ีไมท่านเนือ้ววั ก็สามารถเลือกซือ้อาหารประเภทอ่ืนได้ท่ีน่ีเชน่กนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Xianglong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 3 
ซีอาน-เมืองเป่าจี-วัดฝ่าเหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี)-เมืองเทียนสุ่ย (โดย
รถไฟความเร็วสูง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองเป่าจี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้นําท่านเท่ียวชม วัดฝ่า

เหมิน (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นวดัท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ และเป็นศนูย์กลางทางศาสนาของ
มณฑลส่านซี นอกจากนีย้งัเป็นวดัท่ีสําคญั เน่ืองจากมีวตัถุโบราณท่ีลํา้ค่าคือ พระบรมสารีริกธาตขุอง
พระพทุธเจ้าบรรจใุนหีบทองคํา ซึง่เก็บรักษาอยูใ่นห้องใต้เจดีย์เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพ่ือนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ เมืองเทียนสุ่ย (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของมณฑลกานซู่ เป็นเมืองท่ีเช่ือมตอ่ระหว่างมณฑล
สา่นซี กานซู ่และเสฉวน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Tian Shui Hua Tian Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
เมืองเทยีนสุ่ย-ถ า้หนิแกะสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี)-หมู่บ้าน
หนานจ่ายจือ้-เมืองเทยีนสุ่ย-ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 นําท่านเท่ียวชม ถ า้หินแกะสลักม่ายจีซาน (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็น 1 ใน 4 ถํา้หินแกะสลกัท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของจีน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2014 และได้อนุรักษ์พระพุทธรูปปัน้ 194 องค์ 
พระพทุธรูปหินแกะสลกักว่า 7,000 องค์และภาพผนงัคิดเป็นจํานวนเนือ้ท่ีกว่า 1,300 ตารางเมตร มีทัง้



พระพทุธรูป พระสงัขจาย พระสาวกและอ่ืนๆ เน่ืองจากถํา้หินแกะสลกัม่ายจีซานอยู่ในป่าลึกลบั จึงมิได้
ถกูเพลิงสงครามสมยัตา่งๆทําลายและได้มิได้ถกูขโมย แตไ่ด้รับการอนรัุกษ์เป็นอยา่งดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําท่านชม หมู่บ้านหนานจ่ายจือ้ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเทียนสุ่ย ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และ

วฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงอีกเมืองหนึ่ง หมู่บ้านแห่งนีมี้ประวตัิยาวนานกว่า 400 ปี และมีรูปแบบสถานปัต
ยกรรมจากราชวงศ์หมิงท่ียงัคงรักษาไว้อยูจ่นถึงปัจจบุนั  
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพ่ือนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Xianglong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
เจดี ย์ ห่านป่าใหญ่ -ผ่านชมจตุ รัสหอกลอง  หอระฆัง  - ซีอาน 
(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) 
(3U8291:18.05-20.05) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 

นําเดินทางสู่ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วดันีเ้คยเป็นอารามหลวงท่ีสร้างขึน้โดยฮ่องเต้ถงัเกาจงเพ่ือตอบแทน
คณุมารดาหลงัจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถงัซมัจัง๋มาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคมัภีร์พระไตรปิฎกท่ี
นํามาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่า ขึน้เพ่ือเก็บพระไตรปิฎก 
ลกัษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชัน้ จากนัน้ให้อิสระท่านช็อปปิง้สินค้าพืน้เมืองท่ี จตัรัุสห่าน
ป่าใหญ่ ตามอธัยาศยั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

จากนัน้ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทําการบูรณะขึน้มาใหม่สองครัง้  โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มี
ความสงู 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร 
กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดู้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนงัอิฐและ
ประตทูางเข้าชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีท่ี 17 แห่ง
การครองราชย์ของ พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง 
ทางเดินผ่านประตปูดู้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน ฝ่ังตรงข้ามเป็น จัตุรัสหอระฆัง เป็น
สถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพ่ือตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สูง 38 เมตร 
ฐานส่ีเหล่ียมจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้างและยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดํา มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 
เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลม 

 สมควรแก่เวลานําทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 
18.05 น. ออกเดนิทางสู ่เชียงใหม่ โดยเท่ียวบนิท่ี 3U8291 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
20.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิ สนามบินเชียงใหม่ โดยสวสัดภิาพ 

 



โปรแกรมการเดนิทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจ านวนผู้โดยสารไม่

ถงึ 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย 

เชียงใหม่บินตรง ซีอาน ถ า้หนิแกะสลักม่ายจีซานน่ังรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 03-07 ก.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,500.- 19,888.- 

วนัท่ี 17-21 ก.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,500.- 19,888.- 

วนัท่ี 22-26 ต.ค. 62 27,888.- 27,888.- 27,888.- 4,500.- 21,888.- 

วนัท่ี 05-09 พ.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,500.- 19,888.- 

วนัท่ี 19-23 พ.ย. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 4,500.- 19,888.- 

ราคาทารก [ เดก็อายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนตดิต่อเจ้าหน้าที่ 

ราคา ไม่รวมค่าวซ่ีาแบบเด่ียว ท่านละ 1,000 บาท 

(ส าหรับลูกค้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพืน้ที่ 12 จังหวัดภาคเหนือเท่านัน้ 
กรณีลูกค้า ที่ไม่ได้อยู่ในพืน้ที่ 12 จงัหวัดภาคเหนือ เก็บเพิ่มท่านล่ะ 750 บาท) 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 100 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
** กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเชค็ราคาอีกครัง้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ เพ่ือ

เช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา 

4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด 
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําท่ีพัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการ
เหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 
 



กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงิ นท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู 
 เพิ่มเตมิกบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่เข้าประเทศจีนวีซ่าแบบธรรมดา 4 วนัทําการ (1,000 บาท) 

(ย่ืนวีซา่จีนท่ีเชียงใหม)่ ผู้ ย่ืนคําขอวีซา่จะต้องมีภมูิลําเนาในทะเบียนบ้านดงัตอ่ไปนี ้                     
1. เชียงใหม่ 2.เชียงราย 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.ล าปาง 7.แม่ฮ่องสอน 8.ล าพูน 9.อุตรดิตถ์      
10. ตาก 11.พิษณุโลก 12.สุโขทัย กรณีลกูค้าท่ีไม่ได้มีภูมิลําเนาอยู่ในจงัหวดัภาคเหนือ ต้องย่ืนวีซ่าจีนท่ี
กรุงเทพฯ คา่ใช้จา่ยเพิ่ม 750 บาทจากราคาทวัร์ และไมร่วมคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่เอกสาร)  

3. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 20 กิโลกรัมเท่านัน้ 
สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น คา่เคร่ืองด่ืม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด
ฯลฯ 



6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
9. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 100 หยวน /ทา่น/ทริป 

หวัหน้าทวัร์ไทยแล้วแตด่ลุพินิจและความพงึพอใจในการบริการของทา่น 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ เหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ
เสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง 
และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับ
ราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ี
จะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียว
สถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ มิเช่นนัน้
ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

11. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการ และเงินมดัจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ และทางบริษัท
จะเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงิน 300 หยวน/คน/ร้าน 

 
 



ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว(เชียงใหม่) 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวท่ีเชียงใหมมี่คา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,000 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 1,800 บาท  
**กรณีย่ืนวีซา่เด่ียวท่ีกรุงเทพมีคา่บริการดงันี ้** 
-ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,750 บาท  
-ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,875 บาท 

1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด 
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดินทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  

- กรณีเด็กอายต่ํุากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , สําเนาสตูิบตัรและสตูิบตัรของเด็กฉบบัแปล
(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทํางาน ญาติท่ีติดต่อได้
ในกรณีฉกุเฉิน หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได้
วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททวัร์ 
อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้บริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า ผู้ ท่ี
ประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้อง
รับผิดชอบ 



9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าใน
รายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทําบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางาน
ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่า เข้าประเทศจีนด้วย
ตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และตราเข้า -ออก
อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตราประทบัร้านท่ี
แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่ 
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  



 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้มนัขึน้ในอนาคต 
ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 

  

 

 

  



 

**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไมไ่ด้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูส่มรส ............................................................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  

......................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์.............................................................. 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
..................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์............................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ.................................................................................. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ........................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................ 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม ่     ไมเ่คย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถงึบริษัทแล้วไมค่รบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไมส่ะดวกภายหลงั  
ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


