
 

 

รหัสทัวร   B2B1900485 
ทัวรจีน  ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน (FD) 
ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน   รานกระเบ้ืองมาสามส ี  อุทยานหยุนไถซาน    
รานสินคาเยื่อไผ   วัดเสาหลิน   ชมจัตุรัสหอกลอง   ชมโชวราชวงศถัง    
พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต   เจดียหานป�าใหญ 

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 ก รุงเทพฯ (สนามบินดอนเมื อง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 

(FD588:16.40-21.35) 
14.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอร

เอเชีย(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

16.40 น.  ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบน
เคร่ือง) 

21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูใน
หุบเขาที่มีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถูก
สถาปนาเปนราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ 
รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเร่ิมตนของเสนทางสาย
ไหมอันเลื่องช่ือ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเกาแกอันลํ้าคาและเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญของจีน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเขาสู
โรงแรมที่พัก 

ที่พัก   โรงแรม  TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันที่ 2 ซีอาน – ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง –ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)-
ศาลเจากวนอู-รานกระเบ้ืองมาสามส-ีเมืองเจียวจั่ว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานสู สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุงหนาสู เมืองลั่วหยาง อดีต
ราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกนัมาถึง 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน 
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีใน
สมัยที่พระองคประกาศตนเปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสิน
ตู” มีความหมายวา “เทพนคร” 
(หมายเหตุ  : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของ
ลูกคาตองลากขึน้-ลงรถไฟเอง แนะนําใหลูกคาเตรียมแยกกระเป�าใบเล็กสําหรับ
คาง 2 คืน  สวนกระเป�าใบใหญฝากไวที่ล็อบบ้ีของโรงแรมที่ซีอานคะ) นําทาน
ชม ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมังกร (รวมรถเล็ก) 
หมูถํ้าพันพระที่ต้ังอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาตื่นตา



 

 

ต่ืนใจที่สุดแหงหน่ึงของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสราง
เพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศถัง โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรือ
อุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปนรูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า 
ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภ
ของชนช้ันสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็คเทียนสมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี การสราง
ถํ้าพระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปจจุบันยูเนสโก
ประกาศใหหลงเหมนิเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ้า
เฟم�งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง แวดลอมดวยพระ
โพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็คเทียนเปนแบบ
ในการแกะสลัก 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานแวะชม รานกระเบ้ืองมาสามสี ใหทานไดเลือกซือ้สินคาทีม่าจาก

กระเบ้ือง อาทิเชน กรอบรูป สินคาของที่ระลึกตางๆ จากน้ันนําทานชม สุสาน
ขุนพลกวนอู ตัง้อยูทางใตของเมอืงลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณ
มีรูปปم�นกวนอูแมทัพผูยิง่ใหญในสมัยสามกก(ค.ศ.220-265) ผูซึง่ไดรับสมญา
นามใหเปนถงึมหาเทพแหงความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลาหาญของ
ชาวจีนอีกทั้งยงัเปนทีฝ่งศีรษะของกวนอูซึง่โจโฉเปนผูที่จัดพิธีฝงใหอยาง
สมเกียรติ จากน้ันเดินทางสู เมืองเจียวจั่ว 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก    โรงแรม  SHANYANG JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว 

 
วันที่ 3 เจียวจั่ว – อุทยานหยุนไถซาน-รานสินคาเยื่อไผ – ซินหมี่ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอห

นาน ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผัส
หยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางอยางงดงาม ชมน้ําตกที่มีฟองน้ํา
ใสสะอาด กระจายดุจดังสําลี ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุงพาดโคงทิวทัศนเปน
ภูเขาสูงตระหงานเกินเอ้ือมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหวางยอดเขาตลอดป 
โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะเหมือนอุทยานที่เต็มไปดวยสีสันของใบไม
หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรคหยุนไถซาน จนทําใหที่น่ีไดรับการ
ขนานนามวา”จิ่วไจโกวนอย”อีกดวย 



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานแวะชม รานสินคาเยื่อไผ  เปนสินคาที่ผลิตมาจากผาเยื่อไผ อาทิเชน  

เสื้อผา ผาเช็ดตัว ยาสีฟน น้ํายาซักลางและของใชตางๆภายในบาน ฯลฯ 
จากน้ันนําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซินหมี่  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก    โรงแรม  CHEERED HOTEL หรือเทียบเทา 5 ดาว 

 
วันที่ 4 วัดเสาหลิน(รวมรถเลก็)-ป�าเจดีย-ชมการแสดงกงัฟ-ูลั่วหยาง-ซอีาน (โดยรถไฟ

ความเร็วสงู)-จตุัรัสหอกลอง+หอระฆัง-ชมโชวราชวงศถัง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 

 เดินทางสู เมืองเติงเฟง ซึ่งเปนที่ ต้ังของสถานที่ขึ้นช่ือในดานศิลปะมวยจีน 
(วิทยายุทธชาวจีน) นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยูอําเภอเต้ิงฟง 
เมืองเจิ้งโจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเซ่ีย ซึ่งกอต้ังโดยภิกษุชาวอินเดีย
นามวา “พระโพธิธรรม” ซึ่งเปนผูนําพุทธศาสนานิกายเซน เขามาเผยแพรพระ
ศาสนาเมื่อราวป พ.ศ. 1070 โดยเนนการฝกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม 
ตอมาอารามแหงน้ีกลายเปนศูนยกลางของการฝกฝนศิลปะการป�องกันตัวที่รูจัก
กันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคัญในวัดเสาหลิน อันไดแก วิหารสหัสพุทธ 
สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
รวม 1,000 องค นําทานชม ป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มีหมูเจดียกวา 200 องค 
ซึ่งเปนสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน จากน้ัน ชมการแสดง
กังฟู ที่มีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม ที่
โรงเรียนฝกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีในสมัยราชวงศฮั่น
ตะวันออก นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู
เมืองซีอาน จากน้ัน ชมจัตุรัสหอกลอง ต้ังอยูใจกลางเมอืงซีอาน บนถนนซีตาเจีย 
เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะ
ขึ้นมาใหมสองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว มีความสูง 33 เมตร หนากวาง 9 
เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรางหลังคาเปนไม 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง 77 เมตร 
กวาง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 เมตร 
ช้ันลางกอเปนผนังอิฐและประตูทางเขาช้ันที่สองและช้ันที่สามเปนเคร่ืองใม



 

 

หลังคามุงดวยกระเบ้ืองเคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระ
จักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง 
ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอมใหทาน
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก ฝم�งตรงขามเปน จัตุรัสหอระฆัง เปนสถาปตยกรรม
สมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 
38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวางและยาว 35.5 เมตร กอดวย
อิฐดํา มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองช้ันปลาย
แหลม และใหเวลาอิสระในการชอปปم�ง    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตคาร  เมนูพิเศษ  เกี๊ยวซีอาน 
 จากน้ันนําชมโชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆใน

สมัยราชวงศถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรือง
อยางสูงสุด 

ที่พัก     โรงแรม   TITAN CENTRAL PARK HOTELหรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันที่ 5 พิพิธภัณฑกองทัพทหารจิ๋นซีฮองเต (รวมรถไฟฟ�า) –รานผาไหม– เจดียหานป�า
ใหญ(ไมขึ้นเจดีย) –ผานชมกําแพงเมืองซีอาน-ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
– กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45+1) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานชม พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจ๋ินซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซี

อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ของโลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ�า) นําชมหุนปم�นนักรบกองทหาร
อารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุน
แหงน้ีชาวนาจีนไดขุดคนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุน
ทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคนจริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวา
สุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเปนจํานวนถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป 
นําชมประวัติฯ บนจอยักษ 360 องศา ผานชมบริเวณที่คาดวาเปน สุสานของ
จักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีน
ใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ต้ังของสุสานแลวแตยังไมมีการ
เปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการป�องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุ
โบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก จากน้ันนําทานแวะชม สินคา
พื้นเมืองของจีน รานผาไหม ที่มีช่ือเสียงของจีน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  สุกี้มองโกล 



 

 

 
อัตราคาบริการโปรแกรม :  

ครบสตูร ซอีาน ลัว่หยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน  
โดยสายการบินแอรเอเชีย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 27 มิ.ย.-01 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 17,900.- 
วันที่ 13-17 ก.ค. 62  27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 18,900.- 
วันที่ 27-31 ก.ค. 62  30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 19,900.- 
วันที่ 19-23 ก.ย. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 17,900.- 

 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (Big Goose Pagoda) (ไมรวมคาขึ้นเจดีย) 
แหงวัดฉือเอิน สรางเสร็จในป ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่
สาม แหงราชวงศถัง และ ไดนิมนตพระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถังซัม
จั๋ง พระเถระที่มีช่ือเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดีย
และไดนําพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีน
ใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี พระถังซัมจั๋งไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดีย
หานป�าใหญในวัดฉือเอินเพื่อใชในการเก็บรักษาพระไตรปฎก ที่ทานไดนํามา
จากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวนกวาพันเลม  นําทาน ผานชมกําแพง
เมืองโบราณ ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุเกาแกกวา 600 ป (ค.ศ.
1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตยาว 
2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม 13 ประตู 
ประตู นําทานผานชมกําแพงเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุ
เกาแกกวา 600 ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพง
จากทิศเหนือถึงทิศใตยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่
ดานรวม 13 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   เมนูพิเศษ เปดยาง 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบน
เคร่ือง) 

01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

วันที่ 10-14 ต.ค. 62  30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 
วันที่ 17-21 ต.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 18,900.- 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือ

คามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคนื
เงินได รวมถึงเทีย่วบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงนิ
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 



 

 

5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 

ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมลูคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 ใบ

เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย 
อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไม รับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอน
ทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
 
 



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย

ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

ของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.consular.go.th/)           
  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่ทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมลูเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวซีา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอม
สงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการย่ืนเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ัง
บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   



 

 

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทาน
ทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ

จีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และ

ตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท 
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่ีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเปนจริง 

**สถานทตูจีนมกีารเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยืน่ขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตวัทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 



 

 

 

โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. 
 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) ................................................................. 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................. 
 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย........................................... 
โทรศัพท............................................................ มือถือ................................................................. (สําคัญ
มาก กรุณาแจงเบอรทีถ่กูตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทร
เช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
.................................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํใหทาน
เกิดความไมสะดวกภายหลงั  ทัง้น้ีเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง จงึขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตาม
ระเบียบอยางเครงครัด) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


