
 

 

รหัสทัวร B2B 1902674 
ทัวรครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5D4N(FD) 
ไมลงรานชอป | พพิิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี 
อุทยานหยุนไถซาน  | โชวราชวงศถัง  
ถํ้าหินแกะสลักหลงเหมินวัดเสาหลิน  
รถไฟความเร็วสูง | ศาลเจากวนอู  | เกี๊ยวซีอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

ครบสูตรซีอาน ลั�วหยาง หยุนไถซาน � วัน � คืน 
เดนิทาง พฤศจกิายน-ธันวาคม ����  

ราคาเริ�มต้น 26,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ผ่านชมกําแพงเมอืงซีอาน 
วนัที� �.  ซีอาน – ลั�วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเส้าหลนิ(รวมรถเลก็) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกงัฟ ู– ซินหมี� 
วนัที� 3.  ซินหมี� – อทุยานหยนุไถซาน(รวมรถอทุยาน) – ลั�วหยาง 
วนัที� 4.  ถํ �าแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจ้ากวนอ ู– ลั�วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จตัุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์

ราชวงศ์ถงั 
วนัที� 5.  พิพิธภัณฑ์กองทพัทหารจิ�นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-

18.50) 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35) – เจดียหานป�าใหญ – ผานชมกําแพงเมืองซีอาน 

06.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอรเอเชีย
(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกบัทกุทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถงึ สนามบนิซีอานเซียงหยาง เมอืงหลวงของมณฑลสานซ ีต้ังอยูในหบุ

เขาทีม่ีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวติัศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถกูสถาปนาเปน
ราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทัง้สิ้น 13 
ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวางจีนกับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจดุเร่ิมตนของเสนทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํา้คาและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน  
นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (Big Goose Pagoda) (ไมรวมคาขึ้นเจดีย) แหง
วัดฉือเอิน สรางเสร็จในป ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หล่ีจื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหง
ราชวงศถัง และ ไดนิมนตพระภกิษุสวนจัง้ หรือรูจักในนามพระถงัซมัจั๋ง พระเถระทีม่ี
ช่ือเสียงที่สดุในสมัยถงั ซึง่ใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถงึอินเดียและไดนาํพระธรรม
คําสัง่สอนในพระพทุธศาสนา กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วดัฉือเอินแหงน้ี 
พระถังซมัจัง๋ไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวดัฉือเอินเพือ่ใชใน
การเก็บรักษาพระไตรปฎก ทีท่านไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวน
กวาพันเลม   

 

 



 

 

 จากน้ันนําทาน ผานชมกําแพงเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มอีายุ
เกาแกกวา 600 ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจาก
ทิศเหนือถงึทศิใตยาว 2.8 กิโลเมตร ทศิตะวนัออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทัง้สี่ดานรวม 13 ประต ู

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เปดยาง 
ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเสาหลิน(รวมรถเลก็) – ป�าเจดีย – 
ชมการแสดงกงัฟู – ซินหม่ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานสู สถานีรถไฟ เพือ่โดยสารรถไฟความเร็ว มุงหนาสู เมืองลัว่หยาง อดีตราช
ธานีที่ยิง่ใหญสืบตอกันมาถงึ 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดิ
นี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองค
ประกาศตนเปนฮองเตหญงิ พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินตู” มีความหมายวา 
“เทพนคร” 
(หมายเหต ุเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสมัภาระของลูกคาตอง
ลากขึ้น-ลงรถไฟเอง แนะนําใหลกูคาเตรียมแยกกระเป�าใบเล็กสําหรับคาง 2 คืน สวน
กระเป�าใบใหญฝากไวที่ล็อบบ้ีของโรงแรมที่ซอีานคะ) 



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
  
 นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ต้ังอยูอําเภอเต้ิงฟง เมอืงเจิง้โจว ราชธานี

โบราณในสมัยราชวงศเซี่ย ซึ่งกอต้ังโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา “พระโพธธิรรม” ซึง่
เปนผูนําพทุธศาสนานิกายเซน เขามาเผยแพรพระศาสนาเมื่อราวป พ.ศ. 1070 โดย
เนนการฝกญาณสมาธิเพือ่ใหเขาถงึสัจธรรม ตอมาอารามแหงน้ีกลายเปนศูนยกลาง
ของการฝกฝนศิลปะการป�องกันตัวที่รูจกักันดีในนาม “กงัฟู” นําชมสิ่งสาํคญัในวดัเสา
หลิน อันไดแก วหิารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาใน
อดตี ปจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค  
นําทานชม ป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ทีม่หีมูเจดียกวา 200 องค ซึง่เปนสถานที่บรรจอัุฐิ
ของอดีตเจาอาวาสของวดัเสาหลิน 
 จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ทีม่กีารสืบทอดเปนบทเรียนและมกีารจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ที่โรงเรียนฝกกงัฟูในบริเวณใกลเคียงวดัเสาหลนิ และนําทาน
เดินทางสู เมืองซินหม่ี  



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้มอไฟ 
ที่พัก โรงแรม  Zhengzhou Cheered Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3 ซินหม่ี – อทุยานหยุนไถซาน (รวมรถอทุยาน) – ลั่วหยาง 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู อทุยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน 

ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน 
อุทยานธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางอยางงดงาม ชมน้ําตกทีม่ฟีองน้ําใสสะอาด กระจาย
ดุจดังสําลี ตอนกลางวันจะมีแสงสรุีงพาดโคงทวิทศันเปนภูเขาสูงตระหงานเกินเอ้ือมถึง
เมฆและหมอกลอยหนุนระหวางยอดเขาตลอดป โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีจะ
เหมือนอุทยานที่เต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทัว่อุทยานสวรรค
หยุนไถซาน จนทาํใหที่น่ีไดรับการขนานนามวา "จิว่ไจโกวนอย" อีกดวย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ย่ิงใหญสบืตอกันมาถงึ 10 
ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมอืง
ลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีในสมัยทีพ่ระองคประกาศตนเปนฮองเตหญิง 
พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินตู” มคีวามหมายวา “เทพนคร” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 4 ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอ ู– ลั่วหยาง – ซีอาน (โดย
รถไฟความเร็วสูง) – จัตรุัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวราชวงศถงั 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานชม ถํ้าแกะสลกัหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมงักร หมูถํ้าพันพระ

ที่ต้ังอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกทีส่ําคัญและนาต่ืนตาต่ืนใจที่สดุแหงหน่ึง
ของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิม่เติมเร่ือยมาจนถงึสมัย
ราชวงศถัง โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปนรูป
พระพทุธเจา พระโพธิสตัว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจติรกรรม
ลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถมัภของชนช้ันสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็คเทียนสมัยเปน
ฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพื่อบูรณะถํ้าหิน
หลงเหมินแหงน้ี การสรางถํ้าพระพทุธแหงน้ีทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชีย
กลาง ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 



 

 

2000 นําชมวดัถํ้าเฟم�งเซียนซ่ือ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง 
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพกัตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก  
จากน้ันนําทานชม ศาลเจากวนอ ูต้ังอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรูปปم�นกวนอูแมทพัผูยิง่ใหญในสมัยสามกก (ค.ศ.220-265) ผูซึง่
ไดรับสมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภกัด ีคุณธรรมและความกลาหาญ
ของชาวจีนอีกทัง้ยังเปนที่ฝงศรีษะของกวนอูซึง่โจโฉเปนผูที่จดัพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพือ่โดยสารรถไฟความเร็วสงู กลับสู เมืองซีอาน จากน้ัน

ชม จตัุรัสหอกลองและหอระฆงั ต้ังอยูใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตาเจีย เปน
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมงิ ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึ้นมาใหม
สองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว มคีวามสูง 33 เมตร หนากวาง 9 เมตร และลกึ 3 
เมตร โครงสรางหลงัคาเปนไม 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวาง 52.6 เมตร ยาว 38 
เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 เมตร ช้ันลางกอเปนผนังอิฐและประตู
ทางเขาช้ันที่สองและช้ันที่สามเปนเคร่ืองใมหลงัคามุงดวยกระเบ้ืองเคลือบ สรางขึน้ใน
ปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระจกัรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) ซึง่เปนพระ
จักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต มคีวามคงทน
แข็งแรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลกึ ฝم�งตรงขามเปน จัตรัุสหอระฆัง 
เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพือ่ตีระฆังบอกเวลาตอน
กลางวัน สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส สง 8.6 เมตร กวางและยาว 35.5 เมตร 
กอดวยอิฐดํา มปีระตูทั้ง 4 ทศิ สูงและกวาง 6 เมตร หลงัคาสี่เหลี่ยมสองช้ันปลาย
แหลม  



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 นําทานชม โชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัย

ราชวงศถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะทีรุ่งเรืองอยางสูงสดุ 
 

 
ที่พัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 พิพิธภณัฑกองทพัทหารจิน๋ซฮีองเต (รวมรถไฟฟ�า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียง
หยาง) – กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 

 

นําทานชม พิพิธภณัฑกองทัพทหารมาจ๋ินซีฮองเต สถานที่สําคัญทีสุ่ดของเมอืงซี
อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ�า) นําชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน 
ซึ่งถกูฝงไวใตดินพรอมกบัจักรพรรดิจิ๋นซฮีองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขดุ
คนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจาํนวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทกุตวัมีขนาดเทาตัวคน
จริง และมีใบหนาแตกตางกันทกุตัว มบัีนทกึวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเปนจํานวน
ถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวติัฯ บนจอยักษ 360 องศา ผาน
ชมบริเวณทีค่าดวาเปน สุสานของจกัรพรรดิจิน๋ซีฮองเต ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีน
ที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ต้ังของ
สสุานแลวแตยังไมมกีารเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถงึวิธกีารป�องกันการ
เส่ือม สภาพของวตัถุโบราณที่อาจเสียหายเมือ่ถกูอากาศภายนอก จากน้ันนําทานแวะ
ชม สินคาพื้นเมอืงของจีน รานผาไหม ทีม่ีช่ือเสียงของจีน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 
15.35 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง) 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอรเอเชีย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 
วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 
วันที่ 28ธ.ค.62-01
ม.ค.63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 

วันที่ 30ธ.ค.62-03
ม.ค.63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 21,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ตั๋ว
เครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/
ทริป อัตราดงักลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมผีูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาทีข่องบริษทัฯ กอนทกุคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถกูตองของรายการ
ทัวรรวมทัง้ไฟลบินและเวลานัดหมายทวัร หากเกิดความผดิพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 15-20 วนักอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทวัรหลังจากมกีารจายเงนิมดัจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมัดจาํกบั

สายการบินหรือคามัดจาํที่พกัโดยตรงหรอืโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมกีารคืนเงินมดัจํา หรือคาทวัร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเทีย่วบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมหีัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจาํนวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มหีัวหนาหัวหนาทวัร) 
3. คณะจองไมถึงจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการทีร่ะบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิทานละ 
200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม  



 

 

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษทัได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่อีายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วนัทําการ ทานละ 1,650 

บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีทีน้ํ่าหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 
4. คาทาํหนังสอืเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สัง่

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซกัรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทาํใบอนุญาตทีก่ลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทปิมคัคุเทศกทองถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
  

หมายเหต ุ



 

 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผดิชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาต ิเหตุการณไมสงบทางการเมอืง, การประทวง, การนัดหยดุ
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหต,ุ ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิแ์ละจะไมรบัผดิชอบคาบริการทีท่านไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรบัผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมทีพ่ักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรบั
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีาร
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะ
จัดบริการทวัรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสทิธิ์ในการใหคาํสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมอํีานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผดิพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร



 

 

คืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตทัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิก์ารจดัหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทกุคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษทัฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

  
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวซีาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวซีาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทาํการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มอีายกุารใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สาํหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 

อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง

ขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถอืหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 



 

 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกบับิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํงาน ตําแหนงงาน ทีอ่ยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทาํงาน ญาตทิี่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา หากสถานทตูตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวีซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทตูมกีาร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจดัเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจดัระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทาํวีซาทานจะตองรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดแูล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทาํบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทติย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทาํงานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  



 

 

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซาเขาประเทศจนีดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทตูจีน 

คาธรรมเนียมการย่ืนวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบรษัิท
สามารถขอวซีาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิม่ 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารทีต่องเตรียม   
1.พาสปอรต ทีม่ีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทบัตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเดด็ขาด เชน เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศกึษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมอีายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเหน็ฟน มองเห็นทัง้ใบหนารวมถงึใบหูทัง้  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานทีแ่ปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายทีดู่เปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 



 

 

2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายทีม่วีิวดานหลัง ทีถ่ายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตดัใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพวิเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑตูจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด 
เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 
เอกสารทีใ่ชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการ
โทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


