รหัสโปรแกรม : 17218 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
ไม่ลงร้านช้อป | พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี | อุทยานหยุนไถซาน | โชว์ราชวงศ์ถงั

ถา้ หินแกะสลักหลงเหมินวัดเส้าหลิน | รถไฟความเร็วสูง | ศาลเจ้ากวนอู | เกี๊ยวซีอาน
ราคาเริ่มต้น
1

25,900.-

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.
วันที่ 4.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ – ผ่านชมกาแพงเมืองซีอาน
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่ าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง

ถา้ แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – จัตุรสั หอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์
ราชวงศ์ถงั
วันที่ 5. พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.3518.50)

วันที่ 1
06.30 น.

กรุ ง เทพฯ (สนามบิ น ดอนเมื อ ง) – ซี อ าน(สนามบิ น ซี อ านเซี ย งหย าง)
(FD588:09.50-14.35) – เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ – ผ่านชมกาแพงเมืองซีอาน
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3 สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
09.50 น.
14.35 น.

2

ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดิ น ทางถึง ถึ ง สนามบิ น ซี อ านเซี ย งหยาง เมื อ งหลวงของมณฑลส่ า นซี ตั้ง อยู่ ใ นหุบ เขาที่ มี แ ม่ น ้า เว่ ย ไหลผ่ า น มี
ประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี ได้ถกู สถาปนาเป็ นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็ นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวม
ทัง้ สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็ นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็ น
จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันลา้ ค่าและเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ของ

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
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จีน
นาท่านชม เจดียห์ ่านป่ าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้ เจดีย)์ แห่งวัดฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง
เกาจง (หลี่จอื ้ ) ฮ่องเต้องค์ท่ีสาม แห่งราชวงศ์ถัง และ ได้นิมนต์พระภิ กษุ สวนจั้ง หรือรู จ้ ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มี
ชื่อเสียงที่สดุ ในสมัยถัง ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นาพระธรรมคาสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผย
แผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ท่ีวัดฉือเอินแห่งนี ้ พระถังซัมจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดียห์ ่านป่ าใหญ่ ในวัดฉือเอิน
เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิ ฎก ที่ท่านได้นามาจากอินเดียและแปลเป็ นภาษาจีนนับจานวนกว่าพันเล่ม

จากนั้นนาท่าน ผ่ านชมกาแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378)
และได้รบั การอนุรักษ์ไ ว้อ ย่ างดี กาแพงจากทิ ศเหนื อถึง ทิศใต้ยาว 2.8 กิ โ ลเมตร ทิ ศตะวันออกถึง ทิ ศตะวันตกยาว 4.2
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทัง้ สี่ดา้ นรวม 13 ประตู

ค่า
ที่พัก

วันที่ 2
เช้า

3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดย่าง
โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่ า
เจดีย ์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีท่ีย่งิ ใหญ่สบื ต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
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ยืนยาวนับเป็ นที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ ให้เป็ นราชธานีในสมัยที่
พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
(หมายเหตุ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋ าเดินทางและสัมภาระของลูกค้าต้องลากขึน้ -ลงรถไฟเอง แนะนาให้ลกู ค้า
เตรียมแยกกระเป๋ าใบเล็กสาหรับค้าง 2 คืน ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่ ฝากไว้ท่ีลอ็ บบีข้ องโรงแรมที่ซีอานค่ะ)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้ อยู่อาเภอเติง้ ฟง เมืองเจิง้ โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย ซึ่งก่อตั้งโดย
ภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็ นผูน้ าพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070
โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ ลายเป็ นศูนย์กลางของการฝึ กฝนศิลปะการป้องกันตัว
ที่รูจ้ ักกันดี ในนาม “กังฟู” นาชมสิ่ง สาคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ ประดิษฐานประติม ากรรมรู ป
พระพุทธเจ้าในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค์
นาท่านชม ป่ าเจดีย ์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ ว่า 200 องค์ ซึ่งเป็ นสถานที่บรรจุอฐั ิ ของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มี การสืบทอดเป็ นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่อ งเที่ยวได้ช ม ที่โ รงเรียนฝึ กกัง ฟูใ น
บริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน และนาท่านเดินทางสู่ เมืองซินหมี่

ค่า
ที่พัก

4

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกหี ้ ม้อไฟ
โรงแรม Zhengzhou Cheered Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่ 3

ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่า นเดิน ทางสู่ อุทยานหยุ นไถซาน อุทยานที่สวยงามที่ สดุ ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื น้ ที่
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติท่ีได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมนา้ ตกที่มีฟองนา้ ใส
สะอาด กระจายดุจดังสาลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุง้ พาดโค้งทิวทัศน์เป็ นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอือ้ มถึงเมฆและหมอกลอย
หนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสนั ของใบไม้หลากสีสวยงาม
เต็มพืน้ ที่ท่ วั อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน จนทาให้ท่ีน่ีได้รบั การขนานนามว่า "จิ่วไจ้โกวน้อย" อีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีท่ีย่ิงใหญ่ สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็ นที่สองรองจากซีอาน
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมื องลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็ นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็ นฮ่องเต้หญิ ง
พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินตู” มีความหมายว่า “เทพนคร”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ค่า
ที่พัก

วันที่ 4
เช้า

5

ถา้ แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
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กลางวัน

6

นาท่านชม ถา้ แกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ้าประตูมังกร หมู่ถา้ พันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่ งนา้ อี๋เจียง เป็ นพุท ธ
สถานเก่าแก่ท่ีสาคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สดุ แห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติม
เรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็ นถา้ หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็ นรู ปพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสตั ว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถา้ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัย
นัน้ ๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็ นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์เป็ นจานวนมากเพื่อบูรณะถา้ หินหลงเหมินแห่ง
นี ้ การสร้างถา้ พระพุทธแห่งนีท้ ่ีได้รบั อิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปั จจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นาชมวัดถา้ เฟิ่ งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระ
โพธิสตั ว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียนเป็ นแบบในการแกะสลัก
จากนัน้ นาท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้ อยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปั้ นกวนอูแม่ทัพผู้
ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ้ ่งึ ได้รบั สมญานามให้เป็ นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้า
หาญของชาวจีนอีกทัง้ ยังเป็ นที่ฝังศีรษะของกวนอูซ่งึ โจโฉเป็ นผูท้ ่ีจดั พิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน จากนั้นชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็ น สถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อ มาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทาการบูรณะ
ขึน้ มาใหม่สองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้
3 ชัน้ ฐานอิฐสูง 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนือและใต้สงู และกว้าง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็ นผนังอิฐ
และประตูทางเข้าชัน้ ที่สองและชัน้ ที่สามเป็ นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบือ้ งเคลือบ สร้างขึน้ ในปี ท่ี 17 แห่งการครองราชย์
ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็ นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผ่านประตูปูดว้ ยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ฝั่ งตรงข้ามเป็ น จัตุรสั หอระฆัง เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัย
ราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจัตุรสั สง 8.6 เมตร กว้าง
และยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดา มีประตูทงั้ 4 ทิศ สูงและกว้าง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชัน้ ปลายแหลม
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ค่า

ที่พัก

วันที่ 5
เช้า
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน
นาท่านชม โชว์ราชวงศ์ถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
ทางวิทยาการและศิลปะที่รุง่ เรืองอย่างสูงสุด

โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

พิพธิ ภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้ า) – ซีอาน(สนามบินซี
อานเซียงหยาง) – กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
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กลางวัน
15.35 น.
18.50 น.

นาท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สาคัญที่สดุ ของเมืองซีอาน ที่ได้รบั การประกาศรับรองจาก
องค์กรยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) นาชมหุ่นปั้ นนักรบกองทหารอารักขา
สุสาน ซึ่งถูกฝั งไว้ใต้ดินพร้อ มกับจักรพรรดิ จ๋ินซีฮ่อ งเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนีช้ าวนาจีน ได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็ น
จานวนกว่ า 7,000 ตัว หุ่น ทหารทุกตัวมี ขนาดเท่า ตัว คนจริง และมีใ บหน้า แตกต่า งกันทุกตัว มี บัน ทึกว่าสุสานแห่ ง นีใ้ ช้
แรงงานทาสเป็ นจานวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นาชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาด
ว่าเป็ น สุสานของจักรพรรดิจ๋นิ ซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็ นหนึ่งเดียวได้สาเร็จ
ปั จจุบนั มีการค้นพบที่ตงั้ ของสุสานแล้วแต่ยงั ไม่มีการเปิ ดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพ
ของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 06-10 ก.พ. 63
วันที่ 20-24 ก.พ. 63
วันที่ 04-08 มี.ค. 63
วันที่ 21-25 มี.ค. 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
25,900.25,900.26,900.26,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
25,900.25,900.26,900.26,900.-

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
25,900.25,900.26,900.26,900.-

พักเดี่ยว
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

5,000.5,000.5,000.5,000.-

18,900.18,900.19,900.19,900.-

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่า)

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท
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ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ ือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้

เงื่อนไขการให้บริการ
1.

2.

3.

4.

การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสารจานวน 10 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวน
ดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ
ก่อนทุกครัง้ เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทัง้ ไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
การชาระค่าบริการ
3.1 กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้ หมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่า
มัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ
ค่าทัวร์ทงั้ หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ ๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

9

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้าน
บาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้าน
บาท]
รวมภาษี สนามบินทุกแห่ง + ภาษี นา้ มัน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

กระเป๋ าเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 4 วันทาการ ท่านละ 1,650 บาท
กระเป๋ าเดิ น ทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณี ที่ น ้าหนัก เกิ น กว่าที่ สายการบิ น ก าหนด 20
กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินนา้ หนักตามสายการบินกาหนด
ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าอาหารที่ ส่งั เพิ่ มเอง, ค่า
โทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
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8.

ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
2. บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่รับ ผิด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ที่ เ กิ ด จากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เ กิ ด ความผิด พลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้อง จนมีก ารยกเลิก ล่าช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ น โดยสุด ความสามารถที่ จ ะจัดบริก ารทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คืน เงิ น ให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิน้ แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ย วสถานที่ อื่ น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิท ธิ์ก ารจัด หานี ้โดยไม่แจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
10. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
1.

สาหรับผู้ท่มี ีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว
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เอกสารในการยืน่ วีซ่าจีนสาหรับผู้ทถี่ อื พาสสปอร์ตไทย
**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี ้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาการ 1,650 บาท
- ยื่นด่วน 2 วันทาการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชารุด
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้ หลังขาวเท่านัน้ **
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2 ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
3. สาหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง
เท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ต้องแนบสูติ บัตรตัวจริง, สาเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ
เด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
ข้อมูลจริงเกี่ ยวกับสถานที่ ศึกษา สถานที่ทางาน ต าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทางาน
ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉกุ เฉิง หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูต ตรวจสอบได้ว่าให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปั ญหา
(สถานทูตมีการโทรศัพท์สมุ่ ตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนัน้ กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทาความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ใ นระหว่างจัดระเบี ยบการยื่น วีซ่าใหม่ การเรีย กขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า
ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทาวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
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9.

ในการอนุญ าตให้เ ข้า -ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัท ทัวร์ฯ ไม่ท ราบกฎกติก า การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทา
บัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวีซ่า ให้ไ ด้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ ท างานในประเทศไทย แ ละมี
ใบอนุญาตการทางานในประเทศไทยเท่านัน้
- หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปด าเนิน การขอวีซ่าเข้าประเทศจี นด้วย
ตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
ด้วยตนเอง เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1.
2.

3.
4.
5.
6.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้ )
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จานวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้ หลังขาวเท่านัน้ ]
และต้องไม่ใช่สติก๊ เกอร์ หรือรูปพริน้ จากคอมพิวเตอร์
- ห้ามสวมเสือ้ สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้ เห็นฟัน มองเห็นทัง้ ใบหน้ารวมถึงใบหูทงั้ 2ข้าง
- ไม่สว่ มเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
ใบอนุญาตการทางาน
หนังสือว่าจ้างในการทางาน
สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับร้านที่แปล

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่สง่ รูปถ่ายที่ดเู ป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
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2. นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทาวีซ่า
4. นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริน้ ซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่ ้องจ่ายเพิม่ ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,125 บาท
[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้]

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี นา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง

14

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

[GQ1XIY-FD006]

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทัง้ หมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
โสด แต่งงาน
หม้าย
หย่า
ไม่ได้จดทะเบียน จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส .................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................
ตาแหน่งงาน......................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................
โทรศัพท์............................................................ มือถือ......................................................................
(สาคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่
ไม่เคย
เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่
ไม่เคย
เคย โปรดระบุ...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ปี .............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ปี ..................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทาให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลัง ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทาตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด)
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