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ไม่ลงรา้นชอ้ป | พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจ๋ินซี | อทุยานหยนุไถซาน  | โชวร์าชวงศถ์งั  
ถ า้หินแกะสลกัหลงเหมินวดัเสา้หลนิ | รถไฟความเร็วสงู | ศาลเจา้กวนอ ู | เก๊ียวซีอาน 

 

ครบสูตรซอีาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง กุมภาพันธ ์- มีนาคม 2563  

 
ราคาเร่ิมต้น 25,900.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง ) 
(FD588:09.50-14.35) – เจดียห์่านป่าใหญ่ – ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.50 น. ออกเดินทางสู ่เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น  ้าเว่ยไหลผ่าน มี

ประวติัศาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวม
ทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็น
จดุเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล  า้ค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญของ

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดียห่์านป่าใหญ่ – ผ่านชมก าแพงเมอืงซีอาน 
วนัที่ 2.  ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเรว็สงู) – วดัเสา้หลนิ(รวมรถเลก็) – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– ซินหมี่ 
วนัที่ 3.  ซินหมี่ – อทุยานหยนุไถซาน(รวมรถอทุยาน) – ลั่วหยาง 
วนัที่ 4.  ถ า้แกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู– ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จัตุรสัหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์

ราชวงศถ์งั 
วนัที่ 5.  พิพิธภัณฑก์องทพัทหารจิ๋นซีฮ่องเต ้(รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-

18.50) 

http://bit.ly/2NMk5YE


  3 ครบสตูรซีอาน ลั่วหยาง หยนุไถซาน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย    [GQ1XIY-FD006] 

 

จีน  
น าท่านชม เจดียห์่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้เจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง
เกาจง (หลี่จือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ี่สาม แห่งราชวงศถ์ัง และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจ้ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มี
ชื่อเสยีงที่สดุในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากว่า 15 ปี จารกิไปถงึอินเดียและไดน้  าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลบัมาเผย
แผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี ้พระถังซัมจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอิน
เพื่อใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ที่ท่านไดน้  ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกว่าพนัเลม่   

 

 
 จากนั้นน  าท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374 -1378) 

และได้รบัการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี ก  าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิ ศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้สี่ดา้นรวม 13 ประตู 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 
ท่ีพัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 
 น าท่านสู ่สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเรว็ มุ่งหนา้สู ่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ ย่ิงใหญ่สบืต่อกนัมาถงึ 10 ราชวงศ์
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ยืนยาวนบัเป็นที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที่
พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสนิตู” มีความหมายว่า “เทพนคร” 
(หมายเหต ุเพื่อความสะดวกและรวดเรว็ กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลงรถไฟเอง แนะน าใหล้กูคา้
เตรยีมแยกกระเป๋าใบเล็กส  าหรบัคา้ง 2 คืน สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ี่ลอ็บบีข้องโรงแรมที่ซีอานค่ะ)  

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  
 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอทุยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซี่ย ซึ่งก่อตั้งโดย

ภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้  าพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 
โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว
ที่รูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมสิ่งส  าคัญในวัดเสา้หลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 
น าท่านชม ป่าเจดีย ์หรอื ถ่าหลนิ ที่มีหมู่เจดียก์ว่า 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจอุฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลนิ 
 จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวไดช้ม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูใน
บรเิวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลนิ และน าท่านเดินทางสู ่เมืองซินหม่ี  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ท่ีพัก โรงแรม  Zhengzhou Cheered Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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วันที ่3 ซินหมี ่– อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) – ล่ัวหยาง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   

 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพืน้ที่
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน า้ตกที่มีฟองน า้ใส
สะอาด กระจายดจุดงัส  าล ีตอนกลางวนัจะมีแสงสรุีง้พาดโคง้ทิวทัศนเ์ป็นภูเขาสงูตระหง่านเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอย
หนนุระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมเ้ปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากสีสวยงาม
เต็มพืน้ที่ทั่วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซาน จนท าใหท้ี่นี่ไดร้บัการขนานนามว่า "จิ่วไจโ้กวนอ้ย" อีกดว้ย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางกลบัสู ่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ย่ิงใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศยื์นยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน 
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง 
พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสนิต”ู มีความหมายว่า “เทพนคร” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก โรงแรม Friendship Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 ถ า้แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจา้กวนอู – ล่ัวหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จตุัรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวร์าชวงศถ์ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
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 น าท่านชม ถ า้แกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ ้าประตูมังกร หมู่ถ  า้พันพระที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังน  า้อี๋เจียง เป็นพุทธ

สถานเก่าแก่ที่ส  าคัญและน่าต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสรา้งเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหินใหเ้ป็นถ า้หรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระ
โพธิสตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สรา้งโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสงูในสมัย
นัน้ๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่ง
นี ้การสรา้งถ า้พระพทุธแห่งนีท้ี่ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระ
โพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กลา่วกนัว่าใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบเูซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  
จากนัน้น  าท่านชม ศาลเจา้กวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอูแม่ทัพผู้
ย่ิงใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรกัภักดี คุณธรรมและความกลา้
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผูท้ี่จดัพิธีฝังใหอ้ย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงู กลบัสู่ เมืองซีอาน จากนั้นชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มิง ต่อมาในสมัยราชวงศช์ิงได้ท  าการบูรณะ
ขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้งหลงัคาเป็นไม ้
3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐ
และประตทูางเขา้ชัน้ที่สองและชัน้ที่สามเป็นเครื่องใมห้ลงัคามงุดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์
ของ พระจกัรพรรดิหงหวู่ (จหูยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตุรสัหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรสั สง 8.6 เมตร กวา้ง
และยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองชัน้ปลายแหลม  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 น าท่านชม โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ

ทางวิทยาการและศิลปะที่รุง่เรอืงอย่างสงูสดุ 
 

 
ท่ีพัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที ่5 
พพิธิภัณฑก์องทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซี
อานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมอืง) (FD589:15.35-18.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   
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น าท่านชม พิพิธภัณฑก์องทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่ส  าคัญที่สดุของเมืองซีอาน ที่ไดร้บัการประกาศรบัรองจาก
องคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น  าชมหุ่นป้ันนักรบกองทหารอารกัขา
สสุาน ซึ่งถูกฝังไวใ้ต้ดินพรอ้มกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้สุสานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนไดขุ้ดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหนา้แตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่ งนีใ้ช้
แรงงานทาสเป็นจ านวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น  าชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาด
ว่าเป็น สสุานของจกัรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้  าเร็จ 
ปัจจบุนัมีการคน้พบที่ตัง้ของสสุานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสสุาน คงอยู่ในระหว่างการศกึษาถงึวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพ
ของวตัถโุบราณที่อาจเสยีหายเมื่อถกูอากาศภายนอก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

15.35 น. ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดินทางถงึสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่ 06-10 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 
วนัที่ 20-24 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 
วนัที่ 04-08 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 
วนัที่ 21-25 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีา) 
 

ราคาน้ีไม่รวมค่าวีซ่าเด่ียว ท่านละ 1,650 บาท 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
อัตราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทา่น้ัน 

กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกครัง้ 
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพ่ือเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบิ์นและเวลานดัหมายทัวร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ  า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ  า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ  ากับสายการบินหรือค่า

มดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ
คา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไมถ่ึงจ  านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  คา่ตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
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2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองท่านตอ่หนึ่งหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบ ุ
5.  คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถาม

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

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ท่าน 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. คา่ท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่า

โทรศพัท,์ คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งดา้ว 
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8. คา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณไ์มส่งบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุัติเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมร่บัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด  าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส  าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งสิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  

ส าหรับผู้ท่ีมีความประสงคต้์องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
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เอกสารในการยืน่วซ่ีาจนีส าหรับผู้ทีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 
**ย่ืนวีซ่าเดี่ยวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัท าการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัท าการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณไ์มช่  ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรื่องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสตูิบัตรตวัจริง, ส าเนาสตูิบัตรและสตูิบัตรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต  าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท  างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีท  างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มลว่งหนา้ก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 
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9. ในการอนุญาตให้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท  างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางตา่งดา้ว(เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด  าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส  าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ  านวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไมใ่ช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมยิ่ม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื่องประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั่น เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 
 
สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รับท าวซ่ีาให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแตง่หนา้ทาปาก 
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2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือย่ืนท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจนี เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ย่ืนวีซ่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูขึน้ ท  าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดใหค้รบถ้วน เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส ................................................................................. 

ที่อยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
............................................................................................. ............................................................ 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานท่ีท างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานท่ีท างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
................................................................................................ ......................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................... .................... 
โทรศพัท.์........................................................... มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถู่กต้องทีส่ามารถตดิตอ่ท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เมื่อวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ปี.. ................   
 



  16 ครบสตูรซีอาน ลั่วหยาง หยนุไถซาน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย    [GQ1XIY-FD006] 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รายชื่อบคุคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 
** ถา้เอกสารสง่ถงึบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ที่นี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอย่าง
เคร่งครดั) 


