
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ไม่ลงรา้นชอ้ป |  ชมเทศกาลดอกโบตั๋น | พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจิ๋นซี | อทุยานหยนุไถซาน  | โชวร์าชวงศถ์งั  
ถ า้หินแกะสลกัหลงเหมิน |  วดัเสา้หลิน | รถไฟความเร็วสงู | ศาลเจา้กวนอ ู | เมนพิูเศษ เกี๊ยวซีอาน เป็ดย่าง สกุีห้มอ้ไฟ  

 
 

  

 

 

 

  

ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น 5 วัน 4 คืน 

เดนิทาง เดอืนเมษายน 2563  

 
ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง 25,900.- 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35)  
วนัที่ 2.  ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเสา้หลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดงกงัฟู – ซินหม่ี 
วนัที่ 3.  ซินหม่ี – อทุยานหยนุไถซาน(รวมรถอทุยาน) – ลั่วหยาง-เทศกาลดอกโบตั๋น 
วนัที่ 4.  ถ า้แกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจา้กวนอู – ลั่วหยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – จตัุรสัหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์

ราชวงศถ์งั 
วนัที่ 5.  พิพิธภัณฑก์องทพัทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดียห์่านป่าใหญ่-ก าแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ

(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 



 

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

13.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั
และอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 

16.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ FD588 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
21.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง  เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ มีแม่น ้าเว่ยไหลผ่าน มี

ประวตัิศาสตรย์าว นานกว่า 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวม
ทัง้สิน้ 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็น
จุดเริ่มตน้ของเสน้ทางสายไหมอนัเล่ืองชื่อ มีโบราณสถานโบราณวตัถุเก่าแก่อันล า้ค่าและเป็นแหล่งท่อง เที่ยวที่ส าคัญของ
จีน จากนัน้น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกั  

ที่พกั โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที ่2 
ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่า
เจดีย ์– ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น าท่านสู่ สถานีรถไฟ เพ่ือโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหนา้สู่ เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนบัเป็นที่สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตัง้ใหเ้ป็นราชธานีในสมยัที่
พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินต”ู มีความหมายว่า “เทพนคร” 
(หมายเหต ุเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสัมภาระของลกูคา้ตอ้งลากขึน้-ลงรถไฟเอง) 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านชม วัดเส้าหลิน (รวมรถอุทยาน) ตัง้อยู่อ  าเภอเติง้ฟง เมืองเจิง้โจว ราชธานีโบราณในสมยัราชวงศเ์ซี่ย ซึ่งก่อตัง้โดย
ภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผูน้ าพทุธศาสนานิกายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ. 1070 
โดยเนน้การฝึกญาณสมาธิเพ่ือใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนีก้ลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัว
ที่รูจ้ักกันดีในนาม “กังฟู” น าชมส่ิงส าคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูป



 
พระพทุธเจา้ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 
น าท่านชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดียก์ว่า 200 องค ์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาสของวดัเสา้หลิน 
 จากนั้น ชมการแสดงกังฟู  ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวไดช้ม ที่โรงเรียนฝึกกังฟูใน
บริเวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน และน าท่านเดินทางสู่ เมืองซินหม่ี  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกีห้ม้อไฟ 
ที่พกั โรงแรม  Clayton Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่3 
ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง-เทศกาลดอก
โบต๋ัน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อทุยานที่สวยงามที่สดุของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน มีพืน้ที่

ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผัสหยนุไถซาน อทุยานธรรมชาติท่ีไดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน า้ตกท่ีมีฟองน า้ใส
สะอาด กระจายดจุดงัส าลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุง้พาดโคง้ทิวทศันเ์ป็นภูเขาสงูตระหง่านเกินเอือ้มถึงเมฆและหมอกลอย
หนนุระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสีจะเหมือนอทุยานที่เต็มไปดว้ยสีสนัของใบไมห้ลากสีสวยงาม
เต็มพืน้ที่ทั่วอทุยานสวรรคห์ยนุไถซาน จนท าใหท้ี่นี่ไดร้บัการขนานนามว่า "จิ่วไจโ้กวนอ้ย" อีกดว้ย 

 

 



 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศย์ืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน 
จักรพรรดินี “บูเซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งใหเ้ป็นราชธานีในสมัยที่พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง 
พระราชทานนามเมืองว่า “นครเสินต”ู มีความหมายว่า “เทพนคร”  

 

 
 จากนัน้น าท่านเขา้ชม เทศกาลดอกโบต๋ัน แห่งเมืองลั่วหยาง ซึ่งจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทกุปี ดอก

โบตั๋นจะบานแค่ครัง้ละ 7-10 วันเท่านัน้ดอกโบตั๋น เป็นดอกไมป้ระจ าชาติของจีน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวจีน
นิยมชมชอบดอกโบตั๋นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในดอกไมอ้ีกชนิดหนึ่งที่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศจีน เป็นดอกไมท้ี่มี
ความหมายดีเป็นมงคล แตกต่างจากดอกไมช้นิดอื่น ๆ คือที่ก้านจะมีใบ 3 ใบ และในใบใหญ่แต่ละใบจะแตกออกเป็นใบเล็ก
อีก 3 ใ บ รวมทัง้หมด 9 ใบ จึงเป็นที่มาของค าเปรียบเปรยว่า "ดอกโบตั๋น เป็นดอกไมม้ังกร 9 หวั" กล่าวคือเป็นดอกไมท้ี่เป็น
ตวัแทนของความมั่งมีศรีสขุ มีลาภยศยิ่งใหญ่ จิตรกรจีนมักจะวาดภาพดอกโบตั๋นสีสันสดใส และคนจีนก็นิยมน าไปประดับ
บา้นโดยเฉพาะที่หอ้งรบัแขก เพราะเชื่อกันว่าจะน าพามาซึ่งความมั่งคั่ง โชคลาภและความร ่ารวย ดอกโบตั๋นที่ขึน้ชื่อที่สุด 
อยู่ที่เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เมืองหลวงเก่าของจีน อิสระใหท้่านชมความงามและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันที ่4 
ถ า้แกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟ
ความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชวร์าชวงศถ์ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   



 
 

 
 น าท่านชม ถ ้าแกะสลักหลงเหมิน (หลงเหมินสือคู) หรือ ถ า้ประตูมังกร หมู่ถ า้พันพระที่ตั้งอยู่ริมฝ่ังน ้าอี๋ เจียง เป็นพุทธ

สถานเก่าแก่ที่ส  าคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และสรา้งเพ่ิมเติม
เร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ า้หรืออุโมงคเ์ขา้ไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ า้ สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชนชั้นสูงในสมัย
นัน้ๆ บูเซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรพัยส่์วนพระองคเ์ป็นจ านวนมากเพ่ือบูรณะถ า้หินหลงเหมินแห่ง
นี ้การสรา้งถ า้พระพุทธแห่งนีท้ี่ไดร้บัอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมินเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 น าชมวดัถ า้เฟ่ิงเซียนซื่อ ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลกัอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระ
โพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกนัว่าใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลกั  
จากนัน้น าท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตัง้อยู่ทางใตข้องเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอแูม่ทัพผู้
ยิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ้ึ่งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรกัภักดี คุณธรรมและความกลา้
หาญของชาวจีนอีกทัง้ยงัเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอซูึ่งโจโฉเป็นผูท้ี่จัดพิธีฝังใหอ้ย่างสมเกียรติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน จากนั้นชม จัตุรัสหอกลองและหอระฆัง 

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศช์ิงได้ท าการบูรณะ
ขึน้มาใหม่สองครัง้ โดยรกัษารูปแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้
3 ชัน้ ฐานอิฐสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตสู้งและกวา้ง 6 เมตร ชัน้ล่างก่อเป็นผนงัอิฐ
และประตูทางเขา้ชัน้ที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบือ้งเคลือบ สรา้งขึน้ในปีที่ 17 แห่งการครองราชย์



 
ของ พระจักรพรรดิหงหวู่ (จูหยวนจาง) ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผ่านประตูปดูว้ยหินแกรนิต มี
ความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นที่ระลึก ฝ่ังตรงขา้มเป็น จัตุรสัหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัย
ราชวงศห์มิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพ่ือตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวนั สูง 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจัตุรสั สง 8.6 เมตร กวา้ง
และยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐด า มีประตทูัง้ 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชัน้ปลายแหลม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เกี๊ยวซีอาน 
 

 
 น าท่านชม โชวร์าชวงศถ์ัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศถ์ังที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจริญ

ทางวิทยาการและศิลปะที่รุง่เรืองอย่างสงูสดุ 
ที่พกั โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วันที ่5 
พิพิธภัณฑก์องทัพทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดียห์่านป่าใหญ่-
ก าแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   



 

 

 

 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเต้ สถานที่ส าคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ไดร้บัการประกาศรบัรองจาก
องคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวมรถไฟฟ้า) น าชมหุ่นป้ันนกัรบกองทหารอารกัขา
สุสาน ซึ่งถูกฝังไวใ้ต้ดินพรอ้มกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี ้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็น
จ านวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี ้ใช้
แรงงานทาสเป็นจ านวนถึง 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี น าชมประวัติฯ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาด
ว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนใหเ้ป็นหนึ่งเดียวไดส้ าเร็จ 
ปัจจุบนัมีการคน้พบที่ตัง้ของสสุานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสสุาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกนัการเส่ือม สภาพ
ของวตัถโุบราณที่อาจเสียหายเม่ือถกูอากาศภายนอก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านชม เจดียห์่านป่าใหญ่ (Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าขึน้เจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถัง



 
เกาจง (หล่ีจือ้) ฮ่องเตอ้งคท์ี่สาม แห่งราชวงศถ์งั และ ไดน้ิมนตพ์ระภิกษุสวนจั้ง หรือรูจ้ักในนามพระถังซัมจั๋ง พระเถระที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในสมยัถงั ซึ่งใชเ้วลากว่า 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและไดน้ าพระธรรมค าสั่งสอนในพระพทุธศาสนา กลบัมาเผย
แผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ที่วัดฉือเอินแห่งนี ้พระถังซัมจั๋งไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดียห์่านป่าใหญ่ในวัดฉือเอิน
เพ่ือใชใ้นการเก็บรกัษาพระไตรปิฎก ที่ท่านไดน้ ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีนนบัจ านวนกว่าพนัเล่ม  

 จากนั้นน าท่าน ผ่านชม ก าแพงเมืองโบราณ ที่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) 
และได้รบัการอนุรกัษ์ไว้อย่างดี ก าแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูขา้ออกทัง้ส่ีดา้นรวม 13 ประตู   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  เป็ดย่าง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD589 (ไม่รวมค่าอาหารร้อนบนเคร่ือง) 
01.45 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน เทศกาลดอกโบตั๋น 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี 08-12 เม.ย. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 10-14 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 11-15 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 12-16 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 13-17 เม.ย. 63 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

วนัท่ี 22-26 เม.ย. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- ไม่รบัจอยแลนด ์

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท้์องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 



 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอกีครัง้ 

 

 เง่ือนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์ินและเวลานดัหมายทวัร ์
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่า

มดัจ าท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ
ค่าทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร)์ 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 



 

2.  ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
3.  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  ค่ารถรบัส่งและระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู 
 เพิ่มเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลา้น

บาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ลา้น

บาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทกุแห่ง + ภาษีน า้มนั  
8.  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ท่านละ 1,800 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 20 

กิโลกรมั/ท่าน 1 ส่วนเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 
4. ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม , ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
7. ค่าท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 



 

8. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
  

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่

อาจแกไ้ขได ้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไ์ม่สงบทางการเมือง, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เหตสุดุวิสยั อื่นๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบัผิดชอบค่าบริการที่ท่านไดช้  าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
ส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ี
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ์ื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหนา้  

10. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  

  



 

ส าหรับผู้ทีมี่ความประสงคต์้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 1,800 บาท  
- ยื่นด่วน 2 วนัท าการ 2,925 บาท  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไ์ม่ช ารุด 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเท่านัน้**  
 และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2 ขา้ง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเอง

เท่านัน้ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 
5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ ์ตอ้งแนบสูติบัตรตัวจริง, ส าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนญุาตใหเ้ดินทาง 
 ขอ้มูลจริงเกี่ยวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรบัทราบ
ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัทส์ุ่มตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่ง
ใหบ้ริษัททวัร ์อย่างนอ้ย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้ง
บริษัททวัรไ์ม่ทราบล่วงหนา้   



 

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การ
ท าวีซ่าท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเวน้วีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจีนอย่างนอ้ย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเท่านัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน

ดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,900 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   
1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ
ตราเขา้-ออกอย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเท่านัน้] 
และตอ้งไม่ใช่สติก๊เกอร ์หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร ์ 
- หา้มสวมเสือ้สีขาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศึกษา หรือชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถึงใบหทูัง้  2ขา้ง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสือว่าจา้งในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรบัรองตรา

ประทบัรา้นท่ีแปล 



 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยื่นท าวีซ่า 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรูปท่ีพริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวซี่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
 
 

 

 

 

 
 
 
 


