
 

 

รหัสทัวร B2B1900490 
ทัวรจีน ซีอาน ถํา้ผาหลงเหมิน ยอนรอยประวัติศาสตรจีน 5 วัน 4 คืน (FD) 
เยี่ยมชม วัดเสาหลนิ 
ผาหินแกะสลักหลงเหมิน 
ชม  พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต 
ชม เจดียหานป�าใหญ แหงวัดฉือเอิน 
ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:16.40-21.35) 

14.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบิน
แอรเอเชีย(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

16.40 น.  ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหาร
รอนบนเครื่อง) 

21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี 
ตั้งอยูในหุบเขาที่มีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 
3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปนราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปน
นครหลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลาง
การติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ท่ัว
โลก เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํ้าคาและเปนแหลงทองเท่ียวที่สําคัญของจีน หลัง
ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

ที่พัก   โรงแรม Xian Holiday Inn Express หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

วันที่ 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วัดเสาหลิน-ป�าเจดีย-โชวการ
แสดงกังฟ-ูประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   

 

นําทานสู สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีต
ราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรอง
จากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้ง
ให เป นราชธานี ในสมัยที่ พ ระองคประกาศตนเปนฮองเตหญิ ง 
พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินต”ู มีความหมายวา “เทพนคร” 
หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระ
ของลูกคาตองลากขึ้น-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยูอําเภอเติ้งฟง เมืองเจิ้ง

โจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเซี่ย ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดีย



 

 

นามวา “พระโพธิธรรม” ซึ่งเปนผู นําพุทธศาสนานิกายเซน เขามา
เผยแพรพระศาสนาเมื่อราวป พ.ศ. 1070 โดยเนนการฝกญาณสมาธิ
เพื่อใหเขาถึงสัจธรรม ตอมาอารามแหงน้ีกลายเปนศูนยกลางของการ
ฝกฝนศิลปะการป�องกันตัวที่รูจักกันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคัญใน
วัดเสาหลิน อันไดแก วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรม
รูปพระพุทธเจาในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค นําทาน
ชม ป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มีหมูเจดียกวา 200 องค ซึ่งเปนสถานที่
บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ที่
มีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม ที่
โรงเรียนฝกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานผานชม ประตูเมืองลี่จิง ประตูเมืองโบราณสมัยราชวงศ

สุย หน่ึงใน 8 แลนดมารคสําคัญของเมือง ตัวอาคารมีท้ังหมด 4 ชั้น ใน
ยามคํ่าคืนจะมีการประดับประดาโคมไฟอยางสวยงาม และนําทานเดิน
ชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวัติศาสตรของชาวลั่วหยาง ทั้งสอง
ขางทางจะลายรอบไปดวยบานเกาอีกทั้งรานขายสินคาของฝาก ท่ีระลึก 
และอาหารทองถิ่นใหทานไดเลือกชิมอยางจุใจ 

ที่พัก    โรงแรม Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

วันที่ 3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอู-วัด
มาขาว-เมืองหลิงเป�า 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก   
 
 

นําทานชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตู
มังกร หมูถํ้าพันพระที่ตั้งอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่
สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุดแหงหน่ึงของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 
ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศถัง โดย
การเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปนรูป
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภของชนชั้นสูงในสมัย
น้ันๆ บูเซ็คเทียนสมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวน
พระองคเปนจํานวนมากเพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี การสรางถํ้า
พระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปจจุบัน



 

 

ยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 
2000 นําชมวัดถํ้าเฟم�งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู
กลางแจง แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระ
พักตรของพระนางบูเซ็คเทียนเปนแบบในการแกะสลัก จากน้ันนําทาน
ชม ศาลเจากวนอู ตั้งอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรูปปم�นกวนอูแมทัพผูยิ่งใหญในสมัยสามกก(ค.ศ.220-
265) ผูซึ่งไดรับสมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี 
คุณธรรมและความกลาหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเปนทีฝ่งศีรษะของกวน
อูซึ่งโจโฉเปนผูที่จัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสู วัดมาขาว สรางขึ้นเมื่อสมัยราชวงศฮั่น วัดมาขาวถือ

วาเปนปฐมสังฆาราม หรือ วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน ปจจุบันมี
อาคารศาลาตางๆ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ�ายมหายานมากมาย 
สรางสมัยแตกตางกัน ตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น ราชวงศหยวน มีหองโถง
ตางๆ เชน หองเทพเจาแหงสวรรค หองประดิษฐานพระพุทธเจาผู
ยิ่ งใหญ  หองพระไวโรจนะ หองแนะทางสวรรค  ในแตละหองมี
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสัตว
ทั้งหาพระองค มีหอพระไตรปฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอิฐ เรียกวา 
จวิ๋นหยุน เปนพระเจดียที่เกาแกที่สุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตั้งแตสมัย
ราชวงศถัง รวมแลวกวา 40 หลัก ดานหนาวัดทั้งสองขาง มีรูปมา
แกะสลัก 2 ตัวขนาดเทาตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศซง 
วัดมาขาวยังคงเปนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง ๆ 
จํานวนมากไปนมัสการ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหลิงเป�า (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก    โรงแรม Lingbao Ramada Encore หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว 
วันที่ 4 เมืองหลิงเป�า – ซีอาน – พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถ

อุทยาน)-โชวราชวงศถัง 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซีอาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบเขาที่มีแมน้ําเวยไหล



 

 

ผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปนราช
ธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 
13 ราชวงศ  ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเริ่มตนของ
เสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานชม  พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุด

ของเมืองซีอาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นํา
ทานชม หุนปم�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับ
จักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขุดคนพบในป 
ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัว
คนจริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวาสุสานแหงน้ีใช
แรงงานทาสเปนจํานวนถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชม
ประวัติฯ บนจอยักษ 360 องศา ผานชมบริเวณที่คาดวาเปน สุสานของ
จักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวม
แผนดินจีนใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ตั้งของสุสาน
แลวแตยังไมมีการเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการ
ป�องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศ
ภายนอก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตคาร  เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 นําชม โชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆใน

สมัยราชวงศถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่
รุงเรืองอยางสูงสุด 

ที่พัก  โรงแรม  Xian Holiday Inn Express หรือเทียบเทาระดับ 4 
ดาว 

 
วันที่ 5 เจดียหานป�าใหญ-กําแพงเมืองซีอาน-ผานชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – 

ถนนมุสลิม-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (Big Goose Pagoda) แหงวัดฉือเอิน 



 

 

สรางเสร็จในป ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหง
ราชวงศถัง และ ไดนิมนตพระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถังซัมจั๋ง 
พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึง
อินเดียและไดนําพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ 
ในแผนดินจีนใหมาอยูที่ วัดฉือเอินแหงน้ี พระถังซัมจั๋งไดใช เวลา
ออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวัดฉือเอินเพ่ือใชในการเก็บ
รักษาพระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับ
จํานวนกวาพันเลม นําทานผานชม กําแพงเมืองซีอาน ท่ีสรางขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิง มีอายุเกาแกกวา 600 ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับ
การอนุรักษไวอยางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตยาว 2.8 กิโลเมตร 
ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม 13 ประตู 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 

 
 

 

นําทานผานชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน 
บนถนนซีตาเจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัย
ราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึ้นมาใหมสองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว 
มีความสูง 33 เมตร หนากวาง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสราง
หลังคาเปนไม 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวาง 52.6 เมตร ยาว 38 
เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 เมตร ช้ันลางกอเปนผนังอิฐ
และประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใมหลังคามุงดวย
กระเบื้องเคลือบ สรางขึ้นในปที่  17 แหงการครองราชยของ พระ
จักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของ
ราชวงศหมิง ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรง
ทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก ฝم�งตรงขามเปน จัตุรัส
หอระฆัง เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ 
เพ่ือตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 
8.6 เมตร กวางและยาว 35.5 เมตร กอดวยอิฐดํา มีประตูทั้ง 4 ทิศ 
สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม และใหทาน
อิสระ ช็อปปم�งถนนมุสลิม เน่ืองดวยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันน้ัน
เปนจุดเริ่มตนของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเสนทางสายไหม ใน
ตัวเมืองจึงมาชาวตางประเทศมากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาว
เอเชียกลางและอาหรับก็มีอยูจํานวนมากมายเชนกัน ซึ่งตางก็ไดฝาก



 

 

 
อัตราคาบริการโปรแกรม : ซีอาน ถํ้าผาหลงเหมิน ยอนรอยประวัตศิาสตรจีน 5 วัน 4 คืน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 2-3 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว
เคร่ืองบิน 
ทานละ 

วันที่ 13-17 มิ.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 15,900.- 
วันที่ 12-16 ก.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 16,900.- 
วันที่ 25-29 ก.ค. 62 28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 16,900.- 
วันที่ 29 ส.ค.-02 ก.ย. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 4,000.- 15,900.- 
วันที่ 12-16 ก.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 16,900.- 
วันที่ 03-07 ต.ค. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 22-26 ต.ค. 62 29,900.- 29,900.- 29,900.- 4,000.- 16,900.- 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมาย
ทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

ผลงานไวในเมนูอาหารอีกทั้งยังทําการเผยแพรศาสนาอิสลามเขามาใน
จีนดวย ทําใหปจจุบัน นครซีอานจะมีกลุมชาวมุสลิมอยูมาก ซึ่งชาว
มุสลิมน้ันก็ไดมาต้ังชุมชนอยูท่ีถนนมุสลิมท่ีน่ีเอง ถนนมุสลิมน้ันเน่ืองจาก
หลักการศาสนาที่ไมทานหมู ดังน้ันอาหารที่น่ีสวนมากจะเปนเมนูเน่ือ 
ทั้งวัวและแพะเปนสวนใหญ แตสําหรับทานที่ไมทานเน้ือวัว ก็สามารถ
เลือกซื้ออาหารประเภทอ่ืนไดที่น่ีเชนกัน 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร    
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอน
บนเครื่อง) 

01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



 

 

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมดัจํา 
    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

คามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืน
เงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงิน
มัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 

บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - 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.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

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

เทาน้ัน สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสอืเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

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

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิ

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

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

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

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

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอน
ทุกครั้ง มเิชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูท่ีมีความประสงคตองการขอยืน่วีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูท่ีถือพาสสปอรตไทย 

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

เต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสือ้ยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 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 หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มี
ปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
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(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 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  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตรา
ประทับรานที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท 
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 

ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  
ทั �งนี�เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ที�นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 



 

 

 
 


