
 

 

รหัสทัวร B2B 1902676 
ทัวรจีน ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรยยถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน  
5D4N  (FD) 
ไมลงรานชอป | พพิิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี 
ถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน | วัดมาขาว | วัดเสาหลิน  
รถไฟความเร็วสูง  | โชวราชวงศถัง | เกี๊ยวซีอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ซีอาน ลั�วหยาง มหศัจรรย์ถํ �าหนิแกะสลักหลงเหมิน � วัน � คืน 
เดนิทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

ราคาเริ�มต้น 24,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่ 
วนัที� �. ซีอาน-ลั�วหยาง (นั�งรถไฟความเร็วสงู)-วดัเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกงัฟ-ูประตเูมืองลี�จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 
วนัที� �. ลั�วหยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจ้ากวนอ-ูวดัม้าขาว-เมืองหลิงเป่า 
วนัที� �. เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภณัฑ์กองทหารดินเผาจิ�นซี (รวมรถอทุยาน)-ผา่นชมจตัรุัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมสุลิม

โชว์ราชวงศ์ถงั 
วนัที� �. กําแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 
 



 

 

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

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

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถงึ สนามบนิซีอานเซียงหยาง เมอืงหลวงของมณฑลสานซี ต้ังอยูในหบุ

เขาทีม่ีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวติัศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถกูสถาปนาเปน
ราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทัง้สิน้ 13 
ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวางจีนกับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจดุเร่ิมตนของเสนทางสายไหมอันเลื่องช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํา้คาและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจีน  

 

 
 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (ไมรวมคาขึน้ชมเจดีย) แหงวดัฉือเอิน สรางเสร็จในป 

ค.ศ. 652 โดย ถงัเกาจง (หลี่จ้ือ) ฮองเตองคที่สาม แหงราชวงศถงั และ ไดนิมนต
พระภกิษุสวนจัง้ หรือรูจกัในนามพระถังซมัจัง๋ พระเถระที่มช่ืีอเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึง่
ใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรมคาํสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูทีว่ัดฉือเอินแหงน้ี พระถังซมัจัง๋ไดใชเวลา
ออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวดัฉือเอินเพือ่ใชในการเก็บรักษา
พระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวนกวาพันเลม  

ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 



 

 

วันที่ 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (น่ังรถไฟความเรว็สงู)-วดัเสาหลิน-ป�าเจดีย-โชวการแสดงกังฟู-
ประตูเมืองลี่จงิ-ถนนโบราณชิงหมิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั 
 

 

 

นําทานสู สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่
ยิ่งใหญสืบตอกันมาถงึ 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บู
เซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองคประกาศ
ตนเปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินตู” มีความหมายวา “เทพนคร”  
หมายเหต ุ: เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลกูคาตอง
ลากขึ้น-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 

 
 นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอทุยาน) 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 ทีม่ีหมู
เจดียกวา 200 องค ซึ่งเปนสถานที่บรรจุอัฐขิองอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลนิ 
จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ทีม่กีารสืบทอดเปนบทเรียนและมกีารจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ที่โรงเรียนฝกกงัฟูในบริเวณใกลเคียงวดัเสาหลิน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําทานผานชม ประตูเมืองลี่จิง ประตเูมืองโบราณสมัยราชวงศสุย หน่ึงใน 8 

แลนดมารคสําคัญของเมอืง ตัวอาคารมีทัง้หมด 4 ช้ัน ในยามค่ําคืนจะมกีารประดบั
ประดาโคมไฟอยางสวยงาม และนําทานเดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสาย
ประวัตศิาสตรของชาวลั่วหยาง ทัง้สองขางทางจะลายรอบไปดวยบานเกาอีกทั้งราน
ขายสินคาของฝาก ทีร่ะลกึ และอาหารทองถิ่นใหทานไดเลอืกชิมอยางจุใจ 

ที่พัก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว 

วันที่ 3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอ-ูวดัมาขาว-
เมืองหลิงเป�า 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั   
 

 
 นําทานชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํา้ประตูมังกร หมูถํา้

พันพระทีต้ั่งอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพทุธสถานเกาแกที่สําคัญและนาต่ืนตาตื่นใจที่สุด
แหงหน่ึงของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิม่เตมิเรื่อยมา
จนถึงสมัยราชวงศถัง โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํา้หรืออุโมงคเขาไป แลวสลัก
เสลาเปนรูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถงึการเขียน



 

 

ภาพจติรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถมัภของชนช้ันสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็ค
เทียนสมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพื่อ
บูรณะถํ้าหนิหลงเหมินแหงน้ี การสรางถํา้พระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลาง ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมนิเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
ป ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํ้าเฟم�งเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยูกลางแจง 
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพกัตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก  
จากน้ันนําทานชม ศาลเจากวนอ ูต้ังอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรูปปم�นกวนอูแมทพัผูยิง่ใหญในสมัยสามกก(ค.ศ.220-265) ผูซึง่ไดรับ
สมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลาหาญของ
ชาวจีนอีกทั้งยงัเปนทีฝ่งศีรษะของกวนอูซึง่โจโฉเปนผูที่จัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 นําทานเดินทางสู วัดมาขาว สรางขึ้นเมือ่สมัยราชวงศฮั่น วดัมาขาวถอืวาเปนปฐม

สังฆาราม หรือ วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน ปจจุบันมีอาคารศาลาตางๆ เพื่อ
ประดิษฐานพระพทุธรูปฝ�ายมหายานมากมาย สรางสมัยแตกตางกัน ต้ังแตสมัย
ราชวงศฮั่น ราชวงศหยวน มีหองโถงตางๆ เชน หองเทพเจาแหงสวรรค หอง
ประดิษฐานพระพทุธเจาผูยิง่ใหญ หองพระไวโรจนะ หองแนะทางสวรรค ในแตละหอง
มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสตัวทั้งหาพระองค 
มีหอพระไตรปฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอิฐ เรียกวา จวิ๋นหยุน เปนพระเจดียที่เกาแก
ที่สุดในจีน ยงัมีศิลาจารึกต้ังแตสมัยราชวงศถงั รวมแลวกวา 40 หลกั ดานหนาวดัทั้ง
สองขาง มีรูปมาแกะสลัก 2 ตัวขนาดเทาตัวจริง แกะสลักจากหนิทรายสมัยราชวงศซง 



 

 

วัดมาขาวยงัคงเปนสถานอันศักด์ิสิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง ๆ จํานวนมากไป
นมัสการ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหลงิเป�า (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ...สุกี้หมอไฟ 
ที่พัก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 เมืองหลิงเป�า – ซีอาน – พิพิธภณัฑกองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอทุยาน)-ผาน
ชมจัตุรสัหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลิมโชวราชวงศถงั 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั   
 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซีอาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) เมือง

หลวงของมณฑลสานซี ต้ังอยูในหุบเขาที่มแีมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว 
นานกวา 3,000 ป ไดถกูสถาปนาเปนราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนคร
หลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ ซอีานไดเปนศูนยกลางการติดตอทาง
เศรษฐกิจและวฒันธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ทัว่โลก เปนจดุเร่ิมตนของ
เสนทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   
 

 
 นําทานชม  พิพิธภณัฑกองทัพทหารมาจิ๋นซฮีองเต สถานที่สําคัญที่สดุของเมืองซี

อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นําทานชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขา
สุสาน ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจกัรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีน
ไดขดุคนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทกุตัวมขีนาด
เทาตัวคนจริง และมีใบหนาแตกตางกันทกุตวั มีบันทกึวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาส



 

 

เปนจํานวนถงึ 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวติัฯ บนจอยักษ 360 
องศา ผานชมบริเวณทีค่าดวาเปน สุสานของจกัรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ปฐมจกัรพรรดิของ
ประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจนีใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมกีารคนพบ
ที่ต้ังของสุสานแลวแตยงัไมมกีารเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถงึวธิีการ
ป�องกันการเส่ือม สภาพของวตัถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถกูอากาศภายนอก  
จากน้ันนําทานผานชม จัตุรสัหอกลองและหอระฆงั ต้ังอยูใจกลางเมืองซีอาน บน
ถนนซตีาเจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมงิ ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการ
บูรณะขึน้มาใหมสองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว มคีวามสูง 33 เมตร หนากวาง 9 
เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรางหลังคาเปนไม 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวาง 
52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดานเหนือและใตสงูและกวาง 6 เมตร ช้ันลางกอ
เปนผนังอิฐและประตูทางเขาช้ันที่สองและช้ันที่สามเปนเคร่ืองใมหลงัคามุงดวย
กระเบ้ืองเคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระจกัรพรรดิหงหวู (จู
หยวนจาง) ซึง่เปนพระจกัรพรรดิองคแรกของราชวงศหมงิ ทางเดินผานประตปููดวย
หินแกรนิต มคีวามคงทนแขง็แรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนทีร่ะลกึ ฝم�ง
ตรงขามเปน จัตุรัสหอระฆัง เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมงิ เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ 
เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส สง 8.6 เมตร 
กวางและยาว 35.5 เมตร กอดวยอิฐดํา มปีระตทูั้ง 4 ทศิ สูงและกวาง 6 เมตร 
หลังคาสี่เหลี่ยมสองช้ันปลายแหลม  
อิสระ ช็อปปم�งถนนมุสลิม เน่ืองดวยในอดีตซอีาน หรือ นครฉางอันน้ันเปนจุดเร่ิมตน
ของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยงัเสนทางสายไหม ในตัวเมอืงจงึมาชาวตางประเทศ
มากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรับกม็ีอยูจํานวนมากมาย
เชนกัน ซึง่ตางก็ไดฝากผลงานไวในเมนูอาหารอีกทัง้ยงัทําการเผยแพรศาสนาอิสลาม
เขามาในจีนดวย ทําใหปจจุบัน นครซีอานจะมกีลุมชาวมุสลิมอยูมาก ซึง่ชาวมุสลิมน้ัน
ก็ไดมาตัง้ชุมชนอยูทีถ่นนมุสลมิที่น่ีเอง ถนนมสุลิมน้ันเน่ืองจากหลักการศาสนาที่ไม
ทานหมู ดังน้ันอาหารที่น่ีสวนมากจะเปนเมนูเน่ือ ทัง้ววัและแพะเปนสวนใหญ แต
สําหรับทานที่ไมทานเน้ือววั ก็สามารถเลือกซื้ออาหารประเภทอ่ืนไดที่น่ีเชนกัน 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 



 

 

 

 
 นําชม โชวราชวงศถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัยราชวงศถงั

ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสงูสุด 
ที่พัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดบั 5 ดาว 

วันที่ 5 กําแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรงุเทพฯ (สนามบิน
ดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั   

 

นําทานชม กําแพงเมืองซีอาน ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มอีายุเกาแกกวา 600 
ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต
ยาว 2.8 กิโลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตูเขาออกทัง้สี่ดานรวม 13 ประต ู

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ...เปดยาง 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 
15.35 น. ออกเดินทางสู กรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 



 

 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรยถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบนิแอรเอเชีย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 
ป 

(ไมเสริมเตยีง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 31ต.ค. -04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วนัที่ 21-25 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 28 พ.ย.-02 ธ.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 04-08 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 
วันที่ 20-24 ธ.ค. 62 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 4,000.- 18,900.- 
วันที่ 29 ธ.ค.62-02 ม.ค.
63 

28,900.- 28,900.- 28,900.- 4,000.- 20,900.- 

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 ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

 

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 ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์

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. คาทาํหนังสือเดินทาง 
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 ขอสงวนสิทธิไ์มรับผดิชอบใดๆ 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 แตทัง้น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
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.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอืน่ๆ 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 เสียคาใชจายเพิม่ทานละ  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** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มอืถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มอืถือ...................................................................... 
(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) 


