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ครบสตูร บนิตรง ซอีาน ลวัหยาง  
หยนุไถซาน วดัถาํหลงเหมนิ 

   5 วนั 4 คนื (FD)  
โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี 

  
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดวนัเดนิทาง :  08 – 12 พ.ย. 60 28,900.- 

กําหนดวนัเดนิทาง :  22 – 26 พ.ย. 60 29,900.- 

กําหนดวนัเดนิทาง :  07 – 11 ธ.ค. 60 31,900.- 

กําหนดวนัเดนิทาง :  21 – 25 ธ.ค. 60 30,900.- 

กําหนดวนัเดนิทาง :  29 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61 (ชว่งปีใหม)่ 34,900.- 
 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ โรงแรมทพีกั 

1 
กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) – ซอีาน – ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน – 

เจดยีห์า่นป่าใหญ ่– อสิระชอ้ปปิงจัตรัุสหอระฆงั 
✈ O 

TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL OR SAME 4* 
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2 
ซอีาน – ลวัหยางโดยรถไฟความเร็วสงู – วดัถําหลงเหมนิ (รวมรถ

กอลฟ์) – กระเบอืงสามส ี– ศาลเจา้กวนอ ู– ลวัหยาง – เจยีวโจว 
O O O 

SHAN YANG JIAN GUO 

HOTEL OR SAME 4* 

3 เจยีวโจว – อทุยานหยนุไถซาน – รา้นผา้เยอืไผ ่– ซนิหม ี O O O 
CHEERDE HOTEL OR 

SAME 4* 

4 

ซนิหม ี– เตงิเฟิง – วัดเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดยี ์– ชมการ

แสดงกงัฟ ู– รา้นผา้ไหม – เตงิเฟิง – ลัวหยาง – ซอีานโดยรถไฟ

ความเร็วสงู – โชวร์าชวงศถั์ง 

O O O 
TITAN CENTRAL PARK 

HOTEL OR SAME 4* 

5 
โรงงานปันตุ๊กตาจนิซ ี - พธิภณัฑก์องทัพทหารจนิซฮีอ่งเต ้(รวมรถ

กอลฟ์) – ผา่นชมสสุานจนิซฮีอ่งเต ้– ซอีาน – กรงุเทพฯ 
O O ✈  

***ไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ 180 หยวน/ทรปิ*** 

*** ราคานรีวมคา่วซีา่แบบกรุป๊ 1000 บาท/ทา่น *** 

วนัแรก         กรงุเทพฯ(ดอนเมอืง)– ซอีาน – ผา่นชมกาํแพงเมอืงโบราณซอีาน – เจดยีห์า่นป่าใหญ-่ 

                   อสิระชอ้ปปิงจตัรุสัหอระฆงั 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 สายการบนิ THAI AIRASIA 

(FD) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน 

 

09.25 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี FD588 

( ** ไมร่วมอาหารบนเครอืง ** ) 

** วนัเดนิทางกอ่นวนัท ี29 ตลุาคม ขาไปเป็น FD588 16.35-21.35 น. ** 

 

14.35 น. เดนิทางถงึ ถงึ ทา่อากาศยานเมอืงซอีาน เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตังอยูใ่น

หบุเขาทมีแีมนํ่าเวย่ไหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถ้กูสถาปนา

เป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทังสนิ 13 

ราชวงศ ์ซอีานไดเ้ป็นศูนยก์ลางการตดิต่อทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหว่างจนี

กับประเทศต่างๆ ทัวโลก เป็นจุดเริมตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลืองชือ มี

โบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันลําค่าและเป็นแหล่งท่องเทยีวทสํีาคัญของจนี 

หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านผ่านชม กําแพงเมอืงโบราณ ที

สรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ มอีายเุกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บ

การอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศ

ตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สูง 

12 เมตร มปีระตูเขา้ออกทังสดีา้นรวม 13 ประตู นําท่านชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่

(Big Goose Pagoda) แห่งวัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง 

(หลจีอื) ฮอ่งเตอ้งคท์สีาม แหง่ราชวงศถ์ัง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง หรอืรูจ้ัก

ในนามพระถังซัมจัง พระเถระทีมชีอืเสียงทีสุดในสมัยถัง ซงึใชเ้วลากว่า 15 ปี 

จารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสังสอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ ่

ในแผน่ดนิจนีใหม้าอยูท่วีัดฉือเอนิแห่งน ีพระถังซมัจังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วม

สรา้งเจดยีห์า่นป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพอืใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก ทที่านได ้

นํามาจากอนิเดียและแปลเป็นภาษาจีนนับจํานวนกว่าพันเล่ม จากนันเทียวชม 
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จตัรุสัหอกลอง ตังอยูใ่จกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัย

ราชวงศห์มงิ ตอ่มาในสมยัราชวงศช์งิไดทํ้าการบรูณะขนึมาใหมส่องครงั โดยรักษา

รูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร โครงสรา้ง

หลังคาเป็นไม ้3 ชนั ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้น

เหนอืและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชนัลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตูทางเขา้ชนัทสีอง

และชนัทสีามเป็นเครอืงใมห้ลังคามงุดว้ยกระเบอืงเคลอืบ สรา้งขนึในปีท ี17 แห่ง

การครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู่ (จูหยวนจาง) ซงึเป็นพระจักรพรรดอิงค์

แรกของราชวงศ์หมงิ ทางเดนิผ่านประตูปูดว้ยหนิแกรนติ มคีวามคงทนแข็งแรง

ทนทาน พรอ้มใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึ ฝังตรงขา้มเป็น จตัุรสัหอระฆงั 

เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆงั 1 ใบ เพอืตรีะฆงับอกเวลาตอน

กลางวัน สูง 38 เมตร ฐานสเีหลยีมจัตุรัส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร 

กอ่ดว้ยอฐิดํา มปีระตทูัง 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสเีหลยีมสองชนัปลาย

แหลม และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ปปิง 

คาํ  
บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

**วนัเดนิทางกอ่นวนัท ี29 ตลุาคมจะไมม่อีาหารคาํ เนอืงจากไฟลบ์นิถงึดกึ ** 

 

ทพีกั TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* นอนซอีาน 

วนัทสีอง ซอีาน-ลวัหยาง-โดยรถไฟความเร็วสงู-วดัถาํหลงเหมนิ (รวมรถไฟฟ้า)-กระเบอืงสาม

ส-ีศาลเจา้กวนอ-ูลวัหยาง-เจยีวโจว 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

  นําทา่นสู ่สถานรีถไฟ เพอืโดยสาร รถไฟความเร็วสงู (G672/09.10-10.52 

น.) มุง่หนา้สู ่เมอืงลวัหยาง อดตีราชธานทียีงิใหญส่บืตอ่กนัมาถงึ 10 ราชวงศย์นื

ยาวนับเป็นทสีองรองจากซอีาน จกัรพรรดนิ ี“บเูซค็เทยีน” โปรดปรานเมอืงลวัหยา

งมาก ตังใหเ้ป็นราชธานใีนสมยัทพีระองคป์ระกาศตนเป็นฮอ่งเตห้ญงิ พระราชทาน

นามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร”  (กระเป๋าเดนิทางตอ้งลาก

เอง เพอืความรวดเร็ว)    

 

ซอีาน-ลวัหยาง

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ 

1.50 ชม. 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําท่านชม ถําหนิหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรอื ถําประตมูงักร (รวม

รถราง) หมูถํ่าพันพระทตีังอยูร่มิฝังนําอเีจยีง เป็นพทุธสถานเกา่แกท่สํีาคัญและน่า

ตนืตาตนืใจทสีดุแห่งหนงึของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือ และ

สรา้งเพมิเตมิเรอืยมาจนถงึสมัยราชวงศถ์ัง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถําหรอื

อโุมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา้ พระโพธสิัตว ์ เทวดา นางฟ้า 

ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถํา สรา้งโดยการอปุถัมภข์องชน

ชนัสงูในสมยันันๆ บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่น

พระองคเ์ป็นจํานวนมากเพอืบรูณะถําหนิหลงเหมนิแหง่น ีการสรา้งถําพระพุทธแห่ง

นทีไีดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจุบันยเูนสโกป้ระกาศใหห้ลงเห

มนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวัดถําเฟิงเซยีนซอื ชมพระ

ประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิัตว์และทวยเทพ 

กลา่วกันวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซค็เทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก จากนันนํา

 

 

 

 

 

 

ลวัหยาง- 

เจยีวโจว 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

 2 ชม. 
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ท่านแวะ รา้นกระเบอืงสามส ีใหท้่านเลือกชมและเลือกซอื สนิคา้พืนบา้นทีมี

ชอืเสียงของมณฑลเหอหนาน ซงึเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง

จากนันนําท่านชม สุสานขุนพลกวนอู ตังอยูท่างใตข้องเมอืงลัวหยางออกไป 7 

กโิลเมตร ภายในบรเิวณมรีูปปันกวนอูแม่ทัพผูย้งิใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-

265) ผูซ้งึไดร้ับสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแห่งความจงรักภักด ีคุณธรรมและ

ความกลา้หาญของชาวจนีอกีทังยงัเป็นทฝัีงศรีษะของกวนอซูงึโจโฉเป็นผูท้จัีดพธิี

ฝังใหอ้ยา่งสมเกยีรต ิจากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวโจว 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร   

ทพีกั  SHAN YANG JIAN GUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว นอนเจยีวโจว 

วนัทสีาม เจยีวโจว- อทุยานหยนุไถซาน-รา้นผา้เยอืไผ-่ซนิหม ี

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําท่านเดนิทางสู ่อุทยานหยุนไถซาน อทุยานทสีวยงามทสีดุของมณฑลเหอห

นาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มพีนืทปีระมาณ 190 ตารางกโิลเมตร สมัผัสหยนุไถ

ซาน อทุยานธรรมชาตทิไีดบ้รรจงสรา้งอยา่งงดงาม ชมนําตกทมีฟีองนําใสสะอาด 

กระจายดจุดังสําล ีตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศนเ์ป็นภเูขาสงูตระหง่าน

เกนิเออืมถงึเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะชว่งฤดู

ใบไมเ้ปลยีนสจีะเหมอืนอุทยานทีเต็มไปดว้ยสสีันของใบไมห้ลากสสีวยงามเต็ม

พนืททีัวอุทยานสวรรคห์ยนุไถซานจนทําใหท้นีีไดร้ับการขนานนามว่า"จวิไจโ้กว

นอ้ย" อกีดว้ย 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําทา่นแวะ รา้นผา้เยอืไผ ่ทมีชีอืเสยีงของทอ้งถนิ เป็นซอืสนิคา้ททํีามาจากเยอื

ไผ ่เป็นสนิคา้โอท็อป มหีลายรปูแบบอาท ิยาสฟัีน ผา้เชด็ตวั เสอืผา้ ถงุเทา้ ของ

ใชแ้ละของตกแตง่ในบา้นตา่งๆ  เป็นตน้ จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พีัก 

ใชเ้วลา

ประมาณ 

3 ชวัโมง 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  

ทพีกั CHEERDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ นอนซนิหม ี

วนัทสี ี  ซนิหม-ีเตงิเฟิง-วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า)-ป่าเจดยี-์ชมการแสดงกงัฟ-ูรา้นผา้ไหม- 

   เตงิเฟิง-ลวัหยาง-ซอีานโดยรถไฟความเร็วสงู-เกยีวซอีาน+โชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 เดินทางสู่ เมอืงเตงิเฟิง ซงึเป็นทีตังของสถานทีขนึชือในดา้นศิลปะมวยจีน 

(วทิยายทุธชาวจนี) นําท่านชม วดัเสา้หลนิ (รวมรถไฟฟ้า) ตังอยูอํ่าเภอเตงิฟง 

เมอืงเจงิโจว ราชธานโีบราณในสมยัราชวงศเ์ซยี ซงึกอ่ตังโดยภกิษุชาวอนิเดยีนาม

ว่า “พระโพธธิรรม” ซงึเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนา

เมอืราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพอืใหเ้ขา้ถงึสัจธรรม ต่อมา

อารามแห่งนีกลายเป็นศูนยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทรีูจั้กกันดใีน

นาม “กังฟ”ู นําชมสงิสําคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก ่วหิารสหัสพุทธ สถานที

ประดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดตี ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 

องค ์นําทา่นชม ป่าเจดยี ์หรอื ถา่หลนิ ทมีหีมูเ่จดยีก์วา่ 200 องค ์ซงึเป็นสถานที

 

 

 

 

ใชเ้วลา

ประมาณ 1 

ชวัโมง 
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บรรจุอฐัขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ จากนัน ชมการแสดงกงัฟ ูทมีกีารสบื

ทอดเป็นบทเรยีนและมกีารจัดแสดงใหนั้กท่องเทยีวไดช้ม ทโีรงเรยีนฝึกกังฟใูน

บรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ จากนันนําท่านแวะชมสนิคา้พนืเมอืงของจนี รา้นผา้

ไหม ทมีชีอืเสยีงของจนี   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลวัหยาง อดตีราชธานใีนสมยัราชวงศฮ์นัตะวันออก จากนัน

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพอืโดยสาร รถไฟความเร็วสงู ขบวนท ี

(G659/16.04-17.40 น.) กลับสู ่เมอืงซอีาน  

ใชเ้วลา

ประมาณ 

1.50 ชวัโมง 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร  
เมนพูเิศษ 

เกยีวซอีาน 

 
นําชมโชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมยัราชวงศ ์

ถังทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทรีุง่เรอืงอยา่งสงูสดุ 
 

ทพีกั TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ นอนซอีาน 

วนัทหีา้       โรงงานปนัตุก๊ตาจนิซ ี-พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจนิซฮีอ่งเต ้(รวมรถกอลฟ์)-ผา่น  

                  ชมสสุานจนิซฮีอ่งเต-้ซอีาน-กรงุเทพฯ    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 นําทา่นชม โรงงานปนัตุก๊ตาจนิซ ีจากนันชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จนิซ ี

ฮอ่งเต ้สถานทสํีาคัญทสีดุของเมอืงซอีาน ทไีดร้ับการประกาศรับรองจากองคก์ร

ยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คอื (รวมรถไฟฟ้า) 

นําชมหุน่ปันนักรบกองทหารอารักขาสสุาน ซงึถกูฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจินิ

ซฮีอ่งเต ้สสุานทหารหุ่นแห่งนีชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจํานวน

กว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมขีนาดเท่าตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกต่างกันทุก

ตัว มบีันทกึว่าสุสานแห่งนีใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลา

กอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบรเิวณทคีาดว่าเป็น 

สสุานของจกัรพรรดจินิซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทไีดท้รงรวบรวม

แผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนงึเดยีวไดสํ้าเร็จ ปัจจุบันมกีารคน้พบทตีังของสสุานแลว้แต่ยัง

ไมม่กีารเปิดสสุาน คงอยูใ่นระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัการเสอืม สภาพของ

วัตถโุบราณทอีาจเสยีหายเมอืถกูอากาศภายนอก  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร    

บา่ย ไดเ้วลานําทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตซิอีานเสยีนหยาง  

15.25 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสายการบนิ THAI AIRASIA   

FD589 ( ** ไมร่วมอาหารบนเครอืง ** ) 

** วนัเดนิทางกอ่นวนัท ี29 ตลุาคม ขาไปเป็น FD589 22.25-01.25 ** 

 

18.40 น.  เดนิทางกลับถงึ กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

สําคญัมาก หากทา่นทตีอ้งการออกตวัภายใน (เครอืงบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุา
สอบถามเจา้หนา้ททีกุครงักอ่นทําการออกตวั เนอืงจากสายการบนิอาจมกีาร
ปรบัเปลยีนไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
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************************************ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการทอ่งเทยีว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณีทมีจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 

(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่ ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดยีว 

เพมิ 

วนัท ี08 – 12 พ.ย. 60 28,900 28,900 28,900 4,500 

วันท ี22 – 26  พ.ย. 60 29,900 29,900 29,900 4,500 

วนัท ี 07 – 11 ธ.ค. 60 31,900 31,900 31,900 4,500 

วนัท ี 21 – 25 ธ.ค. 60 30,900 30,900 30,900 4,500 

วนัท ี29 ธ.ค.60 – 2 ม.ค.61 (ชว่งปีใหม)่ 34,900 34,900 34,900 4,900 

**กรณีจอยแลนด ์ตดิตอ่เจา้หนา้ท ี** 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ***  
ทา่นละ 180 หยวน /วนั/ตอ่ทา่น*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ 

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000. – บาท  

    3.2 กรณุาชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

4.1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทังหมด 

4.2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 
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4.4. ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์งัหมดเนอืงจากคา่ตัวเป็นการเหมาจา่ยในเทยีวบนินันๆ 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1. คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลับ ชนัประหยดั 

2. คา่โรงแรมทพีักตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ

4. คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยนืขอวซีา่แบบกรุ๊ปเขา้ประเทศจนี (1,000 บาท) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

 เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามนั  

9. นําหนกัสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั 

10. คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนําหนักเกนิจะตอ้งเสยี

คา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ตลอดทรปิรวม 180 หยวน 
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 เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรบัหนงัสอืเดนิทาง 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
4. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่

เอกสารยนืวซีา่ 
5. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
7. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/) 
      - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
8. ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ให้

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย

, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที

ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และโรงแรม

ทพีักในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวั

เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้

แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ

การจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ

จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11.ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

     ครงั มเิชน่นันทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทังสนิ 
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ขอ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทมีปีญัหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 
9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดังนันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื

เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครงับรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
11. ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ
ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทํีางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน 
- หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพมิ 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จา่ยเพมิ  100 บาท 
    - เอกสารทตีอ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2  นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 6.กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทแีปล) 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทาํวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
 

 ยนืวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพมิทา่นละ  1,050 บาท 
 

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ  

เนอืงจากสภาวะนํามนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํีามนัขนึใน
อนาคต ซงึทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธเิก็บคา่ภาษนีาํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ   
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**เนอืงจากสถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 
เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    
  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชอืคูส่มรส 
.................................................................................................................................... 
ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
................................................................................................................................................................
.............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 
ทอียูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
................................................................................................................................................................
...............................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชอืสถานททีํางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ทอียูส่ถานททีํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
................................................................................................................................................................
........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมอืวนัท.ี.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมอืวนัท.ี.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัท.ี.............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชอืบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ทงันเีพอื   
       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 

 
 

 


