
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

  

ซีอาน ลั�วหยาง มหศัจรรย์ถํ �าหนิแกะสลักหลงเหมิน � วัน � คืน 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

06.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอรเอเชีย(FD) 
โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบนิซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบเขา

ที่มีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถกูสถาปนาเปนราช
ธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมท้ังสิน้ 13 ราชวงศ ซี
อานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศ
ตางๆ ท่ัวโลก เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มีโบราณสถาน
โบราณวตัถุเกาแกอันล้ําคาและเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน  

 

 
 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (ไมรวมคาขึ้นชมเจดีย) แหงวัดฉือเอิน สรางเสร็จในป 

ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคท่ีสาม แหงราชวงศถัง และ ไดนิมนต
พระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถงัซัมจั๋ง พระเถระที่มช่ืีอเสียงท่ีสุดในสมัยถัง ซึ่ง
ใชเวลากวา 15 ป จารกิไปถงึอินเดียและไดนําพระธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนา 
กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี พระถังซัมจ๋ังไดใชเวลา
ออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวัดฉือเอินเพ่ือใชในการเก็บรักษา
พระไตรปฎก ท่ีทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวนกวาพันเลม  

ท่ีพัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
วันที่ 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (น่ังรถไฟความเร็วสูง)-วดัเสาหลิน-ป�าเจดีย-โชวการแสดงกังฟู-ประตู

เมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 



 

 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 
 

 

 

นําทานสู สถาณีรถไฟความเรว็สูง เพ่ือเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ
สืบตอกันมาถงึ 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนท่ีสองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็ค
เทยีน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีในสมัยท่ีพระองคประกาศตน
เปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินต”ู มีความหมายวา “เทพนคร”  
หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคาตอง
ลากขึ้น-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชม วดัเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ต้ังอยูอําเภอเต้ิงฟง เมืองเจิ้งโจว ราชธานี

โบราณในสมัยราชวงศเซ่ีย ซึ่งกอต้ังโดยภิกษชุาวอินเดียนามวา “พระโพธิธรรม” ซึ่ง
เปนผูนําพุทธศาสนานิกายเซน เขามาเผยแพรพระศาสนาเม่ือราวป พ.ศ. 1070 โดย
เนนการฝกญาณสมาธิเพ่ือใหเขาถึงสัจธรรม ตอมาอารามแหงน้ีกลายเปนศูนยกลาง
ของการฝกฝนศิลปะการป�องกันตัวที่รูจกักันดีในนาม “กังฟ”ู นําชมส่ิงสําคัญในวัดเสา
หลิน อันไดแก วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรปูพระพุทธเจาใน
อดีต ปจจบุัน และอนาคต รวม 1,000 องค นําทานชม ป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มีหมู
เจดียกวา 200 องค ซึง่เปนสถานท่ีบรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลนิ 
จากน้ัน ชมการแสดงกงัฟู ท่ีมีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ท่ีโรงเรียนฝกกงัฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน 



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ  ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานผานชม ประตูเมืองลี่จิง ประตูเมืองโบราณสมัยราชวงศสุย หน่ึงใน 8 

แลนดมารคสําคัญของเมือง ตัวอาคารมีท้ังหมด 4 ชั้น ในยามค่ําคนืจะมีการประดับ
ประดาโคมไฟอยางสวยงาม และนําทานเดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสาย
ประวติัศาสตรของชาวลั่วหยาง ท้ังสองขางทางจะลายรอบไปดวยบานเกาอีกทั้งราน
ขายสินคาของฝาก ที่ระลึก และอาหารทองถิ่นใหทานไดเลือกชิมอยางจุใจ 

ท่ีพัก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอู-วัดมาขาว-เมืองห

ลิงเป�า 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมังกร หมูถํ้าพัน

พระท่ีต้ังอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาต่ืนตาต่ืนใจที่สุดแหง
หน่ึงของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพ่ิมเติมเร่ือยมาจนถึง
สมัยราชวงศถงั โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปน
รูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพ
จิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภของชนชั้นสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็คเทียน
สมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพ่ือ
บูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี การสรางถ้ําพระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลาง ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
ป ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํ้าเฟم�งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง 
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก  



 

 

จากน้ันนําทานชม ศาลเจากวนอู ต้ังอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรปูปم�นกวนอูแมทัพผูยิ่งใหญในสมัยสามกก(ค.ศ.220-265) ผูซ่ึงไดรบั
สมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลาหาญของ
ชาวจีนอีกท้ังยังเปนที่ฝงศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเปนผูท่ีจัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานเดินทางสู วัดมาขาว สรางขึ้นเมื่อสมัยราชวงศฮั่น วัดมาขาวถือวาเปนปฐม

สังฆาราม หรือ วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน ปจจุบันมีอาคารศาลาตางๆ เพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธรูปฝ�ายมหายานมากมาย สรางสมัยแตกตางกัน ต้ังแตสมัย
ราชวงศฮั่น ราชวงศหยวน มีหองโถงตางๆ เชน หองเทพเจาแหงสวรรค หอง
ประดิษฐานพระพุทธเจาผูย่ิงใหญ หองพระไวโรจนะ หองแนะทางสวรรค ในแตละหอง
มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสัตวท้ังหาพระองค 
มีหอพระไตรปฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอิฐ เรียกวา จวิ๋นหยุน เปนพระเจดียที่เกาแก
ที่สุดในจีน ยังมศิีลาจารึกต้ังแตสมัยราชวงศถงั รวมแลวกวา 40 หลัก ดานหนาวดัท้ัง
สองขาง มีรูปมาแกะสลัก 2 ตัวขนาดเทาตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศซง 
วัดมาขาวยังคงเปนสถานอันศักดิ์สิทธ์ิ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง ๆ จํานวนมากไป
นมัสการ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหลิงเป�า (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...สุกี้หมอไฟ 
ท่ีพัก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 เมืองหลิงเป�า – ซีอาน – พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจ๋ินซ ี(รวมรถอุทยาน)-ผานชม
จัตุรัสหอกลอง หอระฆงั – ถนนมุสลิมโชวราชวงศถงั 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซีอาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง
หลวงของมณฑลสานซี ต้ังอยูในหุบเขาที่มีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวติัศาสตรยาว 
นานกวา 3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปนราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนคร
หลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 ราชวงศ ซอีานไดเปนศูนยกลางการติดตอทาง
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับประเทศตางๆ ท่ัวโลก เปนจดุเร่ิมตนของ
เสนทางสายไหมอันเลื่องช่ือ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 นําทานชม  พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานท่ีสําคัญที่สุดของเมืองซีอาน 

ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ใน
ป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นําทานชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน 
ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขุด
คนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคน
จริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทกึวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเปนจํานวน
ถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวติัฯ บนจอยักษ 360 องศา ผาน
ชมบริเวณท่ีคาดวาเปน สุสานของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีน
ที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ต้ังของ
สุสานแลวแตยังไมมีการเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการป�องกันการ
เส่ือม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก  
จากน้ันนําทานผานชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ต้ังอยูใจกลางเมอืงซีอาน บนถนน
ซีตาเจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะ



 

 

ขึ้นมาใหมสองคร้ัง โดยรักษารปูแบบเดมิไว มีความสูง 33 เมตร หนากวาง 9 เมตร 
และลึก 3 เมตร โครงสรางหลังคาเปนไม 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวาง 52.6 
เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง 6 เมตร ช้ันลางกอเปนผนัง
อิฐและประตูทางเขาช้ันที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้อง
เคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระจักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) 
ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมงิ ทางเดินผานประตูปดูวยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก ฝم�งตรงขามเปน 
จัตุรัสหอระฆัง เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพ่ือตีระฆัง
บอกเวลาตอนกลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวางและยาว 
35.5 เมตร กอดวยอิฐดํา มปีระตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาส่ีเหล่ียมสอง
ชั้นปลายแหลม  
อิสระ ช็อปปم�งถนนมุสลิม เน่ืองดวยในอดีตซอีาน หรือ นครฉางอันน้ันเปนจุดเริ่มตน
ของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเสนทางสายไหม ในตัวเมืองจงึมาชาวตางประเทศ
มากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและอาหรับก็มีอยูจํานวนมากมาย
เชนกัน ซึ่งตางก็ไดฝากผลงานไวในเมนูอาหารอีกทั้งยังทําการเผยแพรศาสนาอิสลาม
เขามาในจีนดวย ทําใหปจจุบัน นครซีอานจะมีกลุมชาวมุสลิมอยูมาก ซ่ึงชาวมุสลิมน้ัน
ก็ไดมาต้ังชุมชนอยูที่ถนนมุสลิมที่น่ีเอง ถนนมุสลิมน้ันเน่ืองจากหลักการศาสนาที่ไม
ทานหมู ดังนั้นอาหารท่ีน่ีสวนมากจะเปนเมนูเน่ือ ทั้งวัวและแพะเปนสวนใหญ แต
สําหรับทานที่ไมทานเน้ือวัว ก็สามารถเลือกซื้ออาหารประเภทอ่ืนไดที่น่ีเชนกัน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 

 



 

 

 นําชม โชวราชวงศถงั อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัยราชวงศถงั
ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะท่ีรุงเรืองอยางสูงสุด 

ท่ีพัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 กําแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

นําทานชม กําแพงเมืองซีอาน ที่สรางข้ึนในสมัยราชวงศหมงิ มีอายุเกาแกกวา 600 ป 
(ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางด ีกําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตยาว 
2.8 กิโลเมตร ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งส่ีดานรวม 13 ประตู 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...เปดยาง 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 
15.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  
(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 
(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

วันที่ 31ต.ค. -04 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 



 

 

พ.ย. 62 
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 ปบรบูิรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการ
ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 
 

 เงื่อนไขการใหบรกิาร 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพ่ือเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 



 

 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมกีารจายเงนิมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมดัจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการท่ีระบ ุ(สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายมุากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 
3 ลานบาท] 

 ความครอบคลมุผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 

1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดืม่, คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิมเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรดีฯลฯ 
6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานสละสิทธ์ิ
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลังจากได
สํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคดิตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบินบริษทัฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กาํกับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีารคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน  

  
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

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

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 



 

 

3. สําหรับผูทีถ่ือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบรบูิรณ ตองแนบสูติบัตรตวัจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บัตรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดท่ี 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูที่

ทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ 
โปรดรบัทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมทีม่ีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครัง้บริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสอืเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบตัรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาต ิ 
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบรษัิทสามารถขอวีซาให
ได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพ่ิม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พ้ืนหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รปูตองหนาตรง ไมย้ิมเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางห ูเเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล

รับรองตราประทับรานท่ีแปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรปูถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรปูที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 



 

 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย 
ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มกีารปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมกีารปรับราคา
ภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................ 



 

 

 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัท่ี............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 


