รหัสทัวร B2B1902679
ทัวรจีน ซีอาน ลัว่ หยาง มหัศจรยยถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน
5 วัน 4 คืน (FD)
ไมลงรานชอป | พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซี | ถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน
วัดมาขาว | วัดเสาหลิน | รถไฟความเร็วสูง | โชวราชวงศถงั | เกี๊ยวซีอาน

ซีอาน ลัวหยาง มหัศจรรย์ ถาหิ
ํ นแกะสลักหลงเหมิน วัน คืน

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
06.30 น.

09.50 น.
14.35 น.

ทีพ
่ ัก
วันที่ 2

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง)
(FD588:09.50-14.35)-เจดียหานปาใหญ
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3 สายการบินแอรเอเชีย(FD)
โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง)
เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบเขา
ที่มีแมนํ้าเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถก
ู สถาปนาเปนราช
ธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิน
้ 13 ราชวงศ ซี
อานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํ้าคาและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน

นําทานชม เจดียหานปาใหญ (ไมรวมคาขึ้นชมเจดีย) แหงวัดฉือเอิน สรางเสร็จในป
ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหงราชวงศถัง และ ไดนิมนต
พระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจ ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มช
ี ื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่ง
ใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา
กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงนี้ พระถังซัมจั๋งไดใชเวลา
ออกแบบและรวมสรางเจดียหานปาใหญในวัดฉือเอินเพื่อใชในการเก็บรักษา
พระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวนกวาพันเลม
โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว
ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเสาหลิน-ปาเจดีย- โชวการแสดงกังฟู-ประตู
เมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

กลางวัน

นําทานสู สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ
สืบตอกันมาถึง 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็ค
เทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองคประกาศตน
เปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินตู” มีความหมายวา “เทพนคร”
หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเปาเดินทางและสัมภาระของลูกคาตอง
ลากขึ้น-ลงรถไฟเอง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยูอําเภอเติ้งฟง เมืองเจิ้งโจว ราชธานี
โบราณในสมัยราชวงศเซี่ย ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา “พระโพธิธรรม” ซึ่ง
เปนผูนําพุทธศาสนานิกายเซน เขามาเผยแพรพระศาสนาเมื่อราวป พ.ศ. 1070 โดย
เนนการฝกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม ตอมาอารามแหงนี้กลายเปนศูนยกลาง
ของการฝกฝนศิลปะการปองกันตัวที่รูจก
ั กันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคัญในวัดเสา
หลิน อันไดแก วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค นําทานชม ปาเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มีหมู
เจดียกวา 200 องค ซึง่ เปนสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน
จากนั้น ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ที่โรงเรียนฝกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน

คํ่า

ที่พัก
วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานผานชม ประตูเมืองลี่จิง ประตูเมืองโบราณสมัยราชวงศสุย หนึ่งใน 8
แลนดมารคสําคัญของเมือง ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น ในยามคํ่าคืนจะมีการประดับ
ประดาโคมไฟอยางสวยงาม และนําทานเดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสาย
ประวัติศาสตรของชาวลั่วหยาง ทั้งสองขางทางจะลายรอบไปดวยบานเกาอีกทั้งราน
ขายสินคาของฝาก ที่ระลึก และอาหารทองถิ่นใหทานไดเลือกชิมอยางจุใจ
โรงแรม Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอู-วัดมาขาว-เมืองห
ลิงเปา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมังกร หมูถ
 ํ้าพัน

พระที่ตั้งอยูริมฝﻤงนํ้าอี๋เจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุดแหง

หนึ่งของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึง
สมัยราชวงศถงั โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปน
รูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟา ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ

จิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภของชนชั้นสูงในสมัยนัน
้ ๆ บูเซ็คเทียน
สมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพื่อ

บูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงนี้ การสรางถํ้าพระพุทธแหงนี้ที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลาง ปจจุบน
ั ยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน

ป ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ้าเฟﻤงเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก

จากนั้นนําทานชม ศาลเจากวนอู ตั้งอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร

ภายในบริเวณมีรป
ู ปﻤนกวนอูแมทัพผูยิ่งใหญในสมัยสามกก(ค.ศ.220-265) ผูซึ่งไดรบ
ั
สมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลาหาญของ
กลางวัน

ชาวจีนอีกทั้งยังเปนที่ฝง ศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเปนผูที่จัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู วัดมาขาว สรางขึ้นเมื่อสมัยราชวงศฮั่น วัดมาขาวถือวาเปนปฐม
สังฆาราม หรือ วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน ปจจุบน
ั มีอาคารศาลาตางๆ เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปฝายมหายานมากมาย สรางสมัยแตกตางกัน ตั้งแตสมัย
ราชวงศฮั่น ราชวงศหยวน มีหองโถงตางๆ เชน หองเทพเจาแหงสวรรค หอง

ประดิษฐานพระพุทธเจาผูยิ่งใหญ หองพระไวโรจนะ หองแนะทางสวรรค ในแตละหอง
มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสัตวทั้งหาพระองค

มีหอพระไตรปฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอิฐ เรียกวา จวิ๋นหยุน เปนพระเจดียที่เกาแก
ที่สุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตัง้ แตสมัยราชวงศถงั รวมแลวกวา 40 หลัก ดานหนาวัดทั้ง

สองขาง มีรูปมาแกะสลัก 2 ตัวขนาดเทาตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศซง
วัดมาขาวยังคงเปนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง ๆ จํานวนมากไป
คํ่า

ที่พัก
วันที่ 4
เชา

นมัสการ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหลิงเปา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...สุกี้หมอไฟ

โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

เมืองหลิงเปา – ซีอาน – พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-ผานชม
จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชวราชวงศถงั
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซีอาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
หลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบเขาที่มีแมนํ้าเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว

นานกวา 3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปนราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนคร
หลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเริ่มตนของ
กลางวัน

เสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซีอาน
ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ใน
ป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นําทานชมหุนปﻤนนักรบกองทหารอารักขาสุสาน

ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงนี้ชาวนาจีนไดขุด

คนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคน
จริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวาสุสานแหงนี้ใชแรงงานทาสเปนจํานวน

ถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวัติฯ บนจอยักษ 360 องศา ผาน

ชมบริเวณที่คาดวาเปน สุสานของจักรพรรดิจน
ิ๋ ซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีน
ที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเปนหนึ่งเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ตั้งของ

สุสานแลวแตยังไมมีการเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการปองกันการ
เสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก

จากนั้นนําทานผานชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน บนถนน

ซีตาเจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะ

ขึ้นมาใหมสองครัง้ โดยรักษารูปแบบเดิมไว มีความสูง 33 เมตร หนากวาง 9 เมตร
และลึก 3 เมตร โครงสรางหลังคาเปนไม 3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวาง 52.6

เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 เมตร ชัน
้ ลางกอเปนผนัง
อิฐและประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้อง

เคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระจักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง)
ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง ทางเดินผานประตูปด
ู วยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก ฝﻤงตรงขามเปน

จัตุรัสหอระฆัง เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆัง

บอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวางและยาว

35.5 เมตร กอดวยอิฐดํา มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสอง
ชั้นปลายแหลม

อิสระ ช็อปปﻤงถนนมุสลิม เนื่องดวยในอดีตซีอาน หรือ นครฉางอันนั้นเปนจุดเริ่มตน

ของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเสนทางสายไหม ในตัวเมืองจึงมาชาวตางประเทศ
มากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรับก็มีอยูจาํ นวนมากมาย

เชนกัน ซึ่งตางก็ไดฝากผลงานไวในเมนูอาหารอีกทั้งยังทําการเผยแพรศาสนาอิสลาม

เขามาในจีนดวย ทําใหปจจุบัน นครซีอานจะมีกลุมชาวมุสลิมอยูมาก ซึ่งชาวมุสลิมนั้น
ก็ไดมาตั้งชุมชนอยูที่ถนนมุสลิมที่นี่เอง ถนนมุสลิมนั้นเนื่องจากหลักการศาสนาที่ไม
ทานหมู ดังนั้นอาหารที่นี่สวนมากจะเปนเมนูเนื่อ ทั้งวัวและแพะเปนสวนใหญ แต
คํ่า

สําหรับทานที่ไมทานเนื้อวัว ก็สามารถเลือกซื้ออาหารประเภทอื่นไดที่นี่เชนกัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน

นําชม โชวราชวงศถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศถงั
ที่พัก
วันที่ 5
เชา

ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด

โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

กําแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง) (FD589:15.35-18.50)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานชม กําแพงเมืองซีอาน ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุเกาแกกวา 600 ป

(ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตยาว

2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม 13 ประตู

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ...เปดยาง

15.35 น.

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง)

18.50 น.

สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง

เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
กําหนดการ
เดินทาง

ผูใหญพัก 23 ทาน
ทานละ

วันที่ 31ต.ค. -04 24,900.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(เสริมเตียง)
ทานละ
24,900.-

เด็กอายุไมเกิน
12 ป
(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
24,900.-

พักเดี่ยว
ทานละ

ไมรวมตั๋ว
ทานละ

4,000.-

17,900.-

พ.ย. 62

วันที่ 21-25 พ.ย. 24,900.24,900.24,900.4,000.17,900.62
วันที่ 28 พ.ย.24,900.24,900.24,900.4,000.17,900.02 ธ.ค. 62
วันที่ 04-08
25,900.25,900.25,900.4,000.18,900.ธ.ค. 62
วันที่ 20-24
25,900.25,900.25,900.4,000.18,900.ธ.ค. 62
วันที่ 27-31 ธ.ค. 27,900.27,900.27,900.4,000.18,900.62
วันที่ 29 ธ.ค.
28,900.28,900.28,900.4,000.20,900.62-02 ม.ค.63
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการ
ทัวร ตัว๋ เครื่องบิน (ไมรวมวีซา)
ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดีย
่ ว ทานละ 1,650 บาท
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

2.

3.

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมด
ั จํากับสายการบิน
หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใ หญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
อัตราคาบริการนีร้ วม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด
2. คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)
3. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
4. คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป

7.
8.

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
1.5 ลานบาท]
รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. กระเปาเดินทาง
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท
3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด
4. คาทําหนังสือเดินทาง
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม
่ , คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา
โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมือ
่ เกิดเหตุสุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน
3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คด
ิ ตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดงั กลาว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษท
ั ฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
 ีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี ารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
นี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2
หนาเต็ม
รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยม
ิ้ เห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

สําหรับผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry
ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ
บัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจ จุบัน ที่อยูที่
ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉก
ุ เฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวา ใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมทีม
่ ีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง)
8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา ใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน
่ เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้ บริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบต
ั ร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ
9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย
2 อาทิตย
10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซา เขาประเทศจีน
ดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได
1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท
2. หนังสือเดินทางของคนตางชาติอน
ื่ ๆ จายเพิ่ม 1,750 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยม
ิ้ เห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3. ใบอนุญาตการทํางาน
4. หนังสือวาจางในการทํางาน
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล
รับรองตราประทับรานที่แปล
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก
2. นํารูปถายเกา ทีถ
่ ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช
3. นํารูปถายที่มีววิ ดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิม
่ ทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน
สวีเดน
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน
่ วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มก
ี ารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง
**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ
 โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยา
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู
สมรส .................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................

ตําแหนงงาน......................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม
 ไมเคย
 เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม  ไมเคย
 เคย โปรดระบุ
...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

