
 

 

รหัสทัวร B2B2000417 

ทัวรจีน ซีอาน ลัว่หยาง หยุนไถซาน โชวราชวงศถงั 5 วัน 4 คืน (FD) 
พิพิธภัณฑกองทหารดินเผาจิ๋นซ ี- อุทยานหยุนไถซาน  - โชวราชวงศถัง - ถํ้าหินแกะสลักหลงเห
มิน -  วัดเสาหลิน - รถไฟความเร็วสูง - ศาลเจากวนอู  

 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) 
(FD588:16.40-21.35)  

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

16.40 น. ออกเดินทางสู เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินที่ FD588 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลสานซี ตั้งอยูในหุบ

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

ที่พัก โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-
21.35)  

วันที่ 2.  ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเสาหลิน(รวมรถเล็ก) – ป�าเจดีย – ชมการ
แสดงกังฟ ู– ซินหมี่ 

วันที่ 3.  ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง 
วันที่ 4.  ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอู – ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟ

ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวราชวงศถัง 
วันที่ 5.  พิพิธภัณฑกองทัพทหารจิ๋นซีฮองเต (รวมรถไฟฟ�า)-เจดียหานป�าใหญ-กําแพงเมืองซีอาน 

– ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 



 

 

วันที่ 2 ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเสาหลิน(รวมรถเล็ก) – ป�าเจดีย – 
ชมการแสดงกังฟู – ซนิหม่ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานสู สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุงหนาสู เมืองลั่วหยาง อดีตราช
ธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง 10 ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดิ
นี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองค
ประกาศตนเปนฮองเตหญิง พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินต”ู 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 ที่มีหมูเจดียกวา 200 องค ซึ่งเปนสถานที่บรรจุอัฐิ
ของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน 
 จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเปนบทเรียนและมีการจัดแสดงให
นักทองเที่ยวไดชม ที่โรงเรียนฝกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน และนําทาน
เดินทางสู เมืองซินหม่ี  



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ 

ที่พัก โรงแรม  Clayton Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3 ซินหม่ี – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน 

ระดับ 4A ของประเทศจีน มีพื้นท่ีประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สัมผัสหยุนไถซาน 
อุทยานธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางอยางงดงาม ชมน้ําตกที่มีฟองน้ําใสสะอาด กระจาย
ดุจดังสําลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุงพาดโคงทิวทัศนเปนภูเขาสูงตระหงานเกินเอ้ือมถึง
เมฆและหมอกลอยหนุนระหวางยอดเขาตลอดป โดยเฉพาะชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสีจะ
เหมือนอุทยานที่เต็มไปดวยสีสันของใบไมหลากสีสวยงามเต็มพื้นท่ีทั่วอุทยานสวรรค
หยุนไถซาน จนทําใหท่ีน่ีไดรับการขนานนามวา "จิ่วไจโกวนอย" อีกดวย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเดินทางกลับสู เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง 10 
ราชวงศยืนยาวนับเปนที่สองรองจากซีอาน จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมือง



 

 

ลั่วหยางมาก ตั้งใหเปนราชธานีในสมัยที่พระองคประกาศตนเปนฮองเตหญิง 
พระราชทานนามเมืองวา “นครเสินต”ู มีความหมายวา “เทพนคร”  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดย
รถไฟความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวราชวงศถัง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานชม ถํ้าแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถํ้าประตูมังกร หมูถํ้าพันพระ

ที่ตั้งอยูริมฝم�งน้ําอ๋ีเจียง เปนพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุดแหงหน่ึง
ของจีน สรางราวป พ.ศ. 1038 ในสมัยเวยเหนือ และสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัย
ราชวงศถัง โดยการเจาะหนาผาหินใหเปนถํ้าหรืออุโมงคเขาไป แลวสลักเสลาเปนรูป
พระพุทธเจา พระโพธิสัตว เทวดา นางฟ�า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรม
ลงบนผนังถํ้า สรางโดยการอุปถัมภของชนชั้นสูงในสมัยน้ันๆ บูเซ็คเทียนสมัยเปน
ฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนจํานวนมากเพื่อบูรณะถํ้าหิน
หลงเหมินแหงน้ี การสรางถํ้าพระพุทธแหงน้ีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชีย
กลาง ปจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 
2000 นําชมวัดถํ้าเฟم�งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยูกลางแจง 
แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวยเทพ กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็ค
เทียนเปนแบบในการแกะสลัก  
จากน้ันนําทานชม ศาลเจากวนอู ตั้งอยูทางใตของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร 
ภายในบริเวณมีรูปปم�นกวนอูแมทัพผูยิ่งใหญในสมัยสามกก (ค.ศ.220-265) ผูซึ่ง
ไดรับสมญานามใหเปนถึงมหาเทพแหงความจงรักภักดี คุณธรรมและความกลาหาญ
ของชาวจีนอีกทั้งยังเปนที่ฝงศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเปนผูที่จัดพิธีฝงใหอยางสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   



 

 

 

 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู เมืองซีอาน จากนั้น

ชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตาเจีย เปน
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึ้นมาใหม
สองครั้ง 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 ชั้นลางกอเปนผนังอิฐและประตู
ทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเปนเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้องเคลือบ สรางขึ้นใน
ปที่  17 แหงการครองราชยของ พระจักรพรรดิหงหวู (จูหยวนจาง) ซึ่งเปนพระ
จักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต มีความคงทน
แข็งแรงทนทาน พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก ฝم�งตรงขามเปน จัตุรัสหอระฆัง 
เปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศหมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอน
กลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวางและยาว 35.5 เมตร 
กอดวยอิฐดํา มีประตูทั้ง 4 ทิศ สูงและกวาง 6 เมตร หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลาย
แหลม  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน 
 

 
 นําทานชม โชวราชวงศถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป�ชุดตางๆในสมัย



 

 

ราชวงศถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด 
ที่พัก โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
พิพิธภัณฑกองทัพทหารจิ๋นซีฮองเต (รวมรถไฟฟ�า)-เจดียหานป�าใหญ-กําแพง
เมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
(FD589:22.50-01.45) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
นําทานชม พิพิธภัณฑกองทัพทหารมาจิ๋นซีฮองเต สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซี
อาน ที่ไดรับการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลก ในป ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ�า) นําชมหุนปم�นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน 
ซึ่งถูกฝงไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต สุสานทหารหุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขุด
คนพบในป ค.ศ. 1974 เปนจํานวนกวา 7,000 ตัว หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคน
จริง และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว มีบันทึกวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเปนจํานวน
ถึง 726,000 คนใชเวลากอสราง 36 ป นําชมประวัติฯ บนจอยักษ 360 องศา ผาน
ชมบริเวณที่คาดวาเปน สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีน
ที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเปนหน่ึงเดียวไดสําเร็จ ปจจุบันมีการคนพบที่ตั้งของ
สุสานแลวแตยังไมมีการเปดสุสาน คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการป�องกันการ
เส่ือม สภาพของวัตถุโบราณท่ีอาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานชม เจดียหานป�าใหญ (Big Goose Pagoda) (ไมรวมคาขึ้นเจดีย) แหง
วัดฉือเอิน สรางเสร็จในป ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลี่จื้อ) ฮองเตองคที่สาม แหง
ราชวงศถัง และ ไดนิมนตพระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในสมัยถัง ซึ่งใชเวลากวา 15 ป จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรม
คําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี 



 

 

พระถังซัมจั๋งไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดียหานป�าใหญในวัดฉือเอินเพ่ือใชใน
การเก็บรักษาพระไตรปฎก ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเปนภาษาจีนนับจํานวน
กวาพันเลม 

 

 
 จากน้ันนําทาน ผานชม กําแพงเมืองโบราณ ที่สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง มีอายุ

เกาแกกวา 600 ป (ค.ศ.1374-1378) และไดรับการอนุรักษไวอยางดี กําแพงจาก
ทิศเหนือถึงทิศใตยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร 
ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม 13 ประตู  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  เปดยาง 
 สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ FD589 (ไมรวมคาอาหารรอนบนเคร่ือง) 
01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราคาบริการ : เที่ยวครบซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน โชวราชวงศถัง 5 วัน 4 คืน โดยสายการ
บินแอรเอเชีย  

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 02-06 พ.ค. 
63 

25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 27-31 พ.ค. 
63 

24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

วันที่ 17-21 มิ.ย. 
63 

24,900.- 24,900.- 24,900.- 5,000.- ไมรับจอย
แลนด 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซา) 

 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 
1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ

จํานวนดังกลาว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท

ฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัด
หมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผดิชอบใดๆ 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
6.  คาประกันอุบัติ เหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง 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]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 

ลานบาท] 



 

 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายนุอยกวา 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 1,800 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 

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

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

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตาม
รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 



 

 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความ
ลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทาง
บริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

  
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 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, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตร

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

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูท่ีทํางาน 

ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ โปรด
รับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลม
ที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

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

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน
การทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การ
ยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หาก
ทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 
อาทิตย  

10.  กรณีหนังสอืเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวย

ตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซา
ใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสอืเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,900 บาท 



 

 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวี
ซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาว
เทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

ตราประทับรานที่แปล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ี
ลิทัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 
สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

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


