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ครบสูตรซีอาน ล่ัวหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน 
เดนิทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562  

 
ราคาเร่ิมต้น 26,900.- 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบนิซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดีย์หา่นป่าใหญ่ – ผ่านชมกําแพงเมืองซีอาน 
วนัท่ี 2.  ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเส้าหลนิ(รวมรถเลก็) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกงัฟ ู– ซินหมี่ 
วนัท่ี 3.  ซินหมี่ – อทุยานหยนุไถซาน(รวมรถอทุยาน) – ลัว่หยาง 
วนัท่ี 4.  ถํา้แกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจ้ากวนอ ู– ลัว่หยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จตัรัุสหอกลอง+หอระฆงั – ชมโชว์

ราชวงศ์ถงั 
วนัท่ี 5.  พิพิธภณัฑ์กองทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-

18.50) 



วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมก าแพงเมืองซีอาน 

06.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอร์เอเชีย(FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
และอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

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

ประวตัิศาสตร์ยาว นานกวา่ 3,000 ปี ได้ถกูสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัตา่งๆ รวม
ทัง้สิน้ 13 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศนูย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็น
จดุเร่ิมต้นของเส้นทางสายไหมอนัเลื่องช่ือ มีโบราณสถานโบราณวตัถเุก่าแก่อนัลํา้ค่าและเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่สําคญั ของ
จีน  
นําทา่นชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไมร่วมคา่ขึน้เจดีย์) แหง่วดัฉือเอิน สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถงั
เกาจง (หลีจื่อ้) ฮ่องเต้องค์ที่สาม แห่งราชวงศ์ถงั และ ได้นิมนต์พระภิกษุสวนจัง้ หรือรู้จกัในนามพระถงัซมัจัง๋ พระเถระที่มี
ช่ือเสยีงที่สดุในสมยัถงั ซึง่ใช้เวลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและได้นําพระธรรมคําสัง่สอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผย
แผ่ ในแผ่นดินจีนให้มาอยู่ที่วดัฉือเอินแห่งนี ้พระถังซมัจั๋งได้ใช้เวลาออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอิน
เพื่อใช้ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ที่ทา่นได้นํามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจํานวนกวา่พนัเลม่   

 

 
 จากนัน้นําท่าน ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายเุก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) 

และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิ ศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่านรวม 13 ประตู 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดย่าง 
ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 



วันที่ 2 
ซีอาน – ล่ัวหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่า
เจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซนิหมี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทา่นสู ่สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุง่หน้าสู ่เมืองลั่วหยาง อดตีราชธานีท่ียิ่งใหญ่สบืตอ่กนัมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนบัเป็นที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซค็เทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานใีนสมยัที่
พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 
(หมายเหต ุเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูค้าต้องลากขึน้-ลงรถไฟเอง แนะนําให้ลกูค้า
เตรียมแยกกระเป๋าใบเลก็สาํหรับค้าง 2 คืน สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่ลอ็บบีข้องโรงแรมที่ซีอานคะ่) 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอทุยาน) ตัง้อยูอ่ําเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศ์เซี่ย ซึ่งก่อตัง้โดย
ภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นําพทุธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 
โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสจัธรรม ตอ่มาอารามแหง่นีก้ลายเป็นศนูย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวั
ที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคญัในวดัเส้าหลิน อนัได้แก่ วิหารสหสัพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป
พระพทุธเจ้าในอดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวม 1,000 องค์  
นําทา่นชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลนิ ที่มีหมูเ่จดีย์กวา่ 200 องค์ ซึง่เป็นสถานท่ีบรรจอุฐิัของอดีตเจ้าอาวาสของวดัเส้าหลนิ 
 จากนัน้ ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูใน
บริเวณใกล้เคียงวดัเส้าหลนิ และนําทา่นเดินทางสู ่เมืองซินหมี่  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ที่พกั โรงแรม  Zhengzhou Cheered Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 



วันที่ 3 ซนิหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอุทยาน) – ล่ัวหยาง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สดุของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน มีพืน้ที่
ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผสัหยนุไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมนํา้ตกที่มีฟองนํา้ใส
สะอาด กระจายดจุดงัสาํล ีตอนกลางวนัจะมีแสงสรุ้ีงพาดโค้งทิวทศัน์เป็นภเูขาสงูตระหง่านเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอย
หนนุระหวา่งยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไม้เปลีย่นสีจะเหมือนอทุยานที่เต็มไปด้วยสีสนัของใบไม้หลากสีสวยงาม
เต็มพืน้ท่ีทัว่อทุยานสวรรค์หยนุไถซาน จนทําให้ที่น่ีได้รับการขนานนามวา่ "จ่ิวไจ้โกวน้อย" อีกด้วย 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สบืตอ่กนัมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนบัเป็นที่สองรองจากซีอาน 
จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตัง้ให้เป็นราชธานีในสมยัที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง 
พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสนิต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 
ถ า้แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ล่ัวหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 



  
 นําท่านชม ถ า้แกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํา้ประตูมงักร หมู่ถํา้พนัพระที่ตัง้อยู่ริมฝ่ังนํา้อี๋เจียง เป็นพุทธ

สถานเก่าแก่ที่สําคญัและน่าตื่นตาตื่นใจที่สดุแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมยัเว่ยเหนือ และสร้างเพิ่มเติม
เร่ือยมาจนถึงสมยัราชวงศ์ถงั โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถํา้หรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลกัเสลาเป็นรูปพระพทุธเจ้า พระ
โพธิสตัว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนงัถํา้ สร้างโดยการอปุถมัภ์ของชนชัน้สงูในสมยั
นัน้ๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์เป็นจํานวนมากเพื่อบรูณะถํา้หินหลงเหมินแหง่
นี ้การสร้างถํา้พระพทุธแหง่นีท้ี่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบนัยเูนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํา้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยูก่ลางแจ้ง แวดล้อมด้วยพระ
โพธิสตัว์และทวยเทพ กลา่วกนัวา่ใช้พระพกัตร์ของพระนางบเูซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  
จากนัน้นําทา่นชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใต้ของเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปัน้กวนอแูม่ทพัผู้
ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผู้ซึง่ได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแหง่ความจงรักภกัดี คณุธรรมและความกล้า
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซูึง่โจโฉเป็นผู้ที่จดัพิธีฝังให้อยา่งสมเกียรติ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสงู กลบัสู ่เมืองซีอาน จากนัน้ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 

ตัง้อยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีต้าเจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์ชิงได้ทําการบรูณะ
ขึน้มาใหมส่องครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสงู 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม้ 
3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดู้านเหนือและใต้สงูและกว้าง 6 เมตร ชัน้ลา่งก่อเป็นผนงัอิฐ
และประตทูางเข้าชัน้ท่ีสองและชัน้ท่ีสามเป็นเคร่ืองใม้หลงัคามงุด้วยกระเบือ้งเคลือบ สร้างขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์
ของ พระจกัรพรรดิหงหวู ่(จหูยวนจาง) ซึง่เป็นพระจกัรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิง ทางเดินผา่นประตปูดู้วยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พร้อมให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลกึ ฝ่ังตรงข้ามเป็น จตัรัุสหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆงั 1 ใบ เพื่อตีระฆงับอกเวลาตอนกลางวนั สงู 38 เมตร ฐานสี่ เหลี่ยมจตัรัุส สง 8.6 เมตร กว้าง
และยาว 35.5 เมตร ก่อด้วยอิฐดํา มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกว้าง 6 เมตร หลงัคาสีเ่หลีย่มสองชัน้ปลายแหลม  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 นําทา่นชม โชว์ราชวงศ์ถัง อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศ์ถงัที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ

ทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอยา่งสงูสดุ 



 

 
ที่พกั โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
พพิธิภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซี
อานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 

 

 

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ สถานที่สําคญัที่สดุของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจาก
องค์กรยเูนสโก้ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) นําชมหุน่ปัน้นกัรบกองทหารอารักขา
สสุาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ สสุานทหารหุ่นแห่งนีช้าวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จํานวนกว่า 7,000 ตวั หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตวั มีบนัทึกว่าสสุานแห่ งนีใ้ช้
แรงงานทาสเป็นจํานวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นําชมประวตัิฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาด
วา่เป็น สสุานของจกัรพรรดิจ๋ินซีฮ่องเต้ ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สําเร็จ 
ปัจจบุนัมีการค้นพบท่ีตัง้ของสสุานแล้วแตย่งัไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถึงวิธีการป้องกนัการเสือ่ม สภาพ
ของวตัถโุบราณที่อาจเสยีหายเมื่อถกูอากาศภายนอก จากนัน้นําทา่นแวะชม สนิค้าพืน้เมืองของจีน ร้านผ้าไหม ที่มีช่ือเสียง
ของจีน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแก่เวลานําทา่นสู ่สนามบินซีอานเซียงหยาง 

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

  



 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิแอร์เอเชีย  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 
วนัที่ 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.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

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

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 

 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 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 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือค่า

มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน



ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

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.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม

ข้อมลู 
 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, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้าน

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

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 20 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 



4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุุดวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อบุตัิเหต,ุ 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

  



ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,775 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 เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเดก็, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูิบตัรตวัจริง , สําเนาสตูิบตัรและสูติบตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทํางาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่ง
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทํา
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  



10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เล่มเหลือง) ผู้ เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

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

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 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 ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
 
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 สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
นํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
 



**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) ................................................................ 
ตําแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.......................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
 
รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 
 
 
 

2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


