
 

 

รหัสทัวร B2B1902679 
ทัวรจีน ซีอาน ลัว่หยาง มหัศจรยยถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน 
5 วัน 4 คืน (FD) 
ไมลงรานชอป   พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี  ถํ้าหนิแกะสลักหลงเหมนิ 
วัดมาขาว   วัดเสาหลิน   รถไฟความเร็วสูง   โชวราชวงศถัง   เกี๊ยวซีอาน 
 

 
 

 
ไมลงรานชอป | พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี| ถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน 
วัดมาขาว | วัดเสาหลิน | รถไฟความเร็วสูง  | โชวราชวงศถัง | เกี๊ยวซีอาน 

 
 

เดนิทาง ตุลาคม-มีนาคม 2562  

ราคาเริ�มต้น 24,900.- 



 

 

 
   

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ (สนามบิ นดอนเมือง) – ซีอาน (สนามบิ นซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:09.50-14.35)-เจดียหานป�าใหญ 

06.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2-3  สายการบินแอรเอเชีย
(FD) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ
และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

09.50 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง) 
14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบ

เขาท่ีมีแมน้ําเวยไหลผาน มีประวัติศาสตรยาว นานกวา 3,000 ป ไดถูกสถาปนาเปน
ราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเปนนครหลวงในสมัยตางๆ รวมทั้งสิ้น 13 
ราชวงศ ซีอานไดเปนศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางจีนกับ
ประเทศตางๆ ทั่วโลก เปนจุดเริ่มตนของเสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุเกาแกอันลํ้าคาและเปนแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญของจีน  

 

 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35)-เจดียห์่านป่าใหญ่ 
วนัที� �. ซีอาน-ลั�วหยาง (นั�งรถไฟความเรว็สงู)-วดัเสา้หลิน-ป่าเจดีย-์โชวก์ารแสดงกงัฟ-ูประตเูมืองลี�จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 
วนัที� �. ลั�วหยาง-ผาหินแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอทุยาน) – ศาลเจา้กวนอ-ูวดัมา้ขาว-เมืองหลิงเป่า 
วนัที� �. เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑก์องทหารดินเผาจิ�นซี (รวมรถอุทยาน)-ผ่านชมจตัรุสัหอกลอง หอระฆงั – ถนน

มสุลิมโชวร์าชวงศถ์งั 
วนัที� �. กาํแพงเมืองซีอาน-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 
 



 

 

 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (ไมรวมคาขึ้นชมเจดีย) แหงวัดฉือเอิน สรางเสร็จในป 
ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหงราชวงศถัง และ ไดนิมนต
พระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่ง
ใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา 
กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี พระถังซัมจั๋งไดใชเวลา
ออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวัดฉือเอินเพื่อใชในการเก็บรักษา
พระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดยีและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวนกวาพันเลม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 2 ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเสาหลิน-ป�าเจดีย-โชวการแสดงกังฟู-
ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 

 

 

นําทานสู สถาณีรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเดินทางสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีท่ี
ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บู
เซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ต้ังใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองคประกาศ
ตนเปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินตู” มคีวามหมายวา “เทพนคร” 
หมายเหตุ : เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป�าเดินทางและสัมภาระของลูกคาตอง
ลากขึ้น-ลงรถไฟเอง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  



 

 

 

 
 นําทานชม วัดเสาหลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยูอําเภอเติ้งฟง เมืองเจิ้งโจว ราชธานี

โบราณในสมัยราชวงศเซี่ย ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา “พระโพธิธรรม” ซึ่ง
เปนผูนําพุทธศาสนานิกายเซน เขามาเผยแพรพระศาสนาเมื่อราวป พ.ศ. 1070 โดย
เนนการฝกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม ตอมาอารามแหงน้ีกลายเปนศูนยกลาง
ของการฝกฝนศิลปะการป�องกันตัวที่รูจักกันดีในนาม “กังฟู” นําชมสิ่งสําคัญในวัดเสา
หลิน อันไดแก วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาใน
อดีต ปจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค นําทานชม ป�าเจดีย หรือ ถาหลิน ที่มีหมู
เจดียกวา 200 องค ซึ่งเปนสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน 
จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ที่โรงเรียนฝกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานผานชม ประตูเมืองลี่จิง ประตูเมืองโบราณสมัยราชวงศสุย หน่ึงใน 8 

แลนดมารคสําคัญของเมือง ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น ในยามคํ่าคืนจะมีการประดับ
ประดาโคมไฟอยางสวยงาม และนําทานเดินชม ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสาย
ประวัติศาสตรของชาวลั่วหยาง ทั้งสองขางทางจะลายรอบไปดวยบานเกาอีกทั้งราน
ขายสินคาของฝาก ที่ระลึก และอาหารทองถิ่นใหทานไดเลือกชิมอยางจุใจ 

ที่พัก โรงแรม  Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 
 นําทานชม ผาหินแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมังกร หมูถํ้า

พันพระที่ตั้งอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุด
แหงหน่ึงของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิ่มเติมเร่ือยมา
จนถึงสมัยราชวงศถัง โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลัก
เสลาเปนรูปพระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถึงการเขียน
ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภของชนชั้นสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็ค
เทียนสมัยเปนฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพ่ือ
บูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี การสรางถํ้าพระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลาง ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมใน
ป ค.ศ. 2000 นําชมวัดถํ้าเฟم�งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง 
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก จากน้ันนําทานชม ศาลเจากวนอู ตั้งอยูทางใตของ
เมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปปم�นกวนอูแมทัพผูยิ่งใหญในสมัย
สามกก(ค.ศ.220-265) ผูซึ่งไดรับสมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี 
คุณธรรมและความกลาหาญของชาวจีนอีกทั้งยังเปนที่ฝงศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเปนผู
ที่จัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสู วัดมาขาว สรางขึ้นเมื่อสมัยราชวงศฮั่น วัดมาขาวถือวาเปนปฐม

สังฆาราม หรือ วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน ปจจุบันมีอาคารศาลาตางๆ เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปฝ�ายมหายานมากมาย สรางสมัยแตกตางกัน ตั้งแตสมัย
ราชวงศฮั่น ราชวงศหยวน มีหองโถงตางๆ เชน หองเทพเจาแหงสวรรค หอง
ประดิษฐานพระพุทธเจาผูยิ่งใหญ หองพระไวโรจนะ หองแนะทางสวรรค ในแตละหอง
มีพระพุทธรูปและพระโพธิสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระโพธิสัตวทั้งหาพระองค 
มีหอพระไตรปฎก ภายนอกวัดมีพระเจดียอิฐ เรียกวา จวิ๋นหยุน เปนพระเจดียที่เกาแก
ที่สุดในจีน ยังมีศิลาจารึกตั้งแตสมัยราชวงศถัง รวมแลวกวา 40 หลัก ดานหนาวัดทั้ง
สองขาง มีรูปมาแกะสลัก 2 ตัวขนาดเทาตัวจริง แกะสลักจากหินทรายสมัยราชวงศซง 
วัดมาขาวยังคงเปนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง ๆ จํานวนมากไป
นมัสการ จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหลิงเป�า (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...สุกี้หมอไฟ 
ที่พัก โรงแรม Grand Palace Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 เมืองหลิงเป�า – ซีอาน – พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี(รวมรถอุทยาน)-ผาน
ชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิมโชวราชวงศถัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ัก   
 นําทานออกเดินทางกลับสู เมืองซีอาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมือง

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



 

 

เสนทางสายไหมอันเลื่องชื่อ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 

 
 นําทานชม  พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซี

อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถอุทยาน) นําทานชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขา
สุสาน ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีน
ไดขุดคนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาด
เทาตัวคนจริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาส
เปนจํานวนถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวัติฯ บนจอยักษ 360 
องศา ผานชมบริเวณที่คาดวาเปน สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของ
ประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบ
ที่ตั้งของสุสานแลวแตยังไมมีการเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการ
ป�องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก จากน้ัน
นําทานผานชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา
เจีย เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะ
ขึ้นมาใหมสองครั้ง 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 ชั้นลางกอเปนผนัง
อิฐและประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้อง
เคลือบ สรางขึ้นในปที่ 17 แหงการครองราชยของ พระจักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) 



 

 

ซึ่งเปนพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต 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 มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาส่ีเหลี่ยมสอง
ชั้นปลายแหลม และใหทานอิสระ ช็อปปم�งถนนมุสลิม เน่ืองดวยในอดีตซีอาน หรือ 
นครฉางอันน้ันเปนจุดเริ่มตนของกองคาราวานที่จะเดินทางไปยังเสนทางสายไหม ใน
ตัวเมืองจึงมาชาวตางประเทศมากมายหลายสัญชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชียกลางและ
อาหรับก็มีอยูจํานวนมากมายเชนกัน ซึ่งตางก็ไดฝากผลงานไวในเมนูอาหารอีกทั้งยัง
ทําการเผยแพรศาสนาอิสลามเขามาในจีนดวย ทําใหปจจุบัน นครซีอานจะมีกลุมชาว
มุสลิมอยูมาก ซึ่งชาวมุสลิมน้ันก็ไดมาตั้งชุมชนอยูที่ถนนมุสลิมที่น่ีเอง ถนนมุสลิมน้ัน
เน่ืองจากหลักการศาสนาที่ไมทานหมู ดังน้ันอาหารที่น่ีสวนมากจะเปนเมนูเน่ือ ทั้งวัว
และแพะเปนสวนใหญ แตสําหรับทานที่ไมทานเน้ือวัว ก็สามารถเลือกซื้ออาหาร
ประเภทอ่ืนไดที่น่ีเชนกัน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน 
 

 
 นําชม โชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัยราชวงศถัง

ที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด 
ที่พัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 
 



 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 

นําทานชม กําแพงเมืองซีอาน ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุเกาแกกวา 600 
ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต
ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาว
โดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม 13 ประต ู

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...เปดยาง 

 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 
15.35 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเครื่อง) 
18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ : ซีอาน ลั่วหยาง มหัศจรรยถํ้าหินแกะสลักหลงเหมิน 5 วัน 4 คนื โดยสายการ
บินแอรเอเชีย  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 31ต.ค. -04 พ.ย. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 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.- 
วันที่ 08-12 ม.ค. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 13-17 ก.พ. 63 24,900.- 24,900.- 24,900.- 4,000.- 17,900.- 
วันที่ 11-15 มี.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 
วันที่ 18-22 มี.ค. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 4,000.- 18,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวมรายการ

ทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

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

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   



 

 

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

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

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

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

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

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม, คาอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง, คา

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

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

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

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิน้  

  
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- 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 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เด็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 



 

 

หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  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 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  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 ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายทีเ่ปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
 ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย 
สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส ............................................................ 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
 



 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    
  ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 

 

 

 
 
 
 
 


