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สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นดอนเมือง อาคาร ชั น เคาน์ เตอร์ สายการบินแอร์ เอเชี ย เจ้าหน้าที ของบริ ษทั ฯ
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึนเครื อง
เหิ นฟ้ าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทียวบินที FD 588 (บริการอาหาร)
ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี ตังอยูก่ ลางลุ่มแม่นาฮวงโห
ํ
และเป็ น ใน เมืองทีใหญ่ทีสุ ดทางภาคตะวันตก
เฉี ยงเหนื อของประเทศจีน มีชือเดิมว่า “ฉางอาน” เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี อีกทังยังเป็ นเมืองสําคัญใน
ประวัติ ศาสตร์ จีนทีมีชือเสี ยงเมืองหนึ งของโลก ในอดีตซี อานเคยเป็ นเมืองหลวงของ ราชวงศ์ อาทิโจว ฉิ น
ฮัน ถัง ฯลฯ นอกจากนี ยังเป็ นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ งมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า , ปี
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นําท่านชม วัดลามะกว่ างเหริน วัดลามะแห่ งเดียวในนครซี อาน
สร้างขึนเมือ ค.ศ.
ครังฮ่องเต้คงั ซี ใน เสด็จเยือนนครซี อาน นําชมกําแพงหิ นทีมีรูปสลัก อรหันต์ ชมป้ าย
การอนุญาตให้สร้างวัดโดยคําสังของวังหลวงซึ งเป็ นลายมือของฮ่องเต้คงั ซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ
ประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร... สุ กมองโกล
ี
หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ทีพัก
ทีพัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า *
ซีอาน – เจิงโจว (รถไฟความเร็วสู ง) – ไคเฟิ ง – ศาลไคเฟิ ง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ สถานี รถไฟความเร็ วสู งเพือโดยสารรถไฟความเร็ วสู งหัว
จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เข้าสู่ เมืองเจิงโจว ตังอยูบ่ นฝังแม่นาเหลื
ํ องตอนปลายของทีราบจีนเหนื อเป็ นเมือง
เก่าแก่ตงแต่
ั สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพืนทีสี เขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็ นจํานวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็ก
สายน้อยและร่ องรอยกําแพงเมืองโบราณทีน่าสนใจ ปั จจุบนั เจิงโจวนับเป็ นเมืองอุตสาหกรรมแห่ งใหม่ของจีนมี
ประชากรประมาณ 1 ล้านคน
บริ การอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ งเป็ นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง
เหนื อเป็ นเมืองทีมีเสน่ ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน นําท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจําลองมาจากศาล
ไคฟง สมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรู ปปั นของท่านเปาปุ้ นจิน และหุ่ นขึนผึงแสดงเรื องราวของการตัดสิ นคดี
สําคัญของท่านเปาปุ้ นจิน และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนันนําท่านเทียวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซึ ง
ตังอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเมืองไคฟง ทีสร้างขึนเมือปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคงั ซี แห่ งราชวงศ์ชิง
จากนันนําท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่ า) ซึ งเป็ นเจดียข์ นาด 13 ชัน สู ง 54.6 เมตร รู ปทรง 8 เหลียม สร้างขึนในปี
ค.ศ. 1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบืองหลากสี มาประติดประต่อห่ อหุ ม้ จนมีความสวยงามโดดเด่น จากนัน
นําท่านเดินทางกลับตัวเมืองเจิงโจว
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรม SANYANG JIANGUO หรือเทียบเท่ า 4*
เจียวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ ซาน – อารามเส้ าหลิน – ชมการแสดงกังฟู
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที สวยงาม
ทีสุ ด ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพ้จิวจ้ายโกว นําท่านสัมผัสธรรมชาติทีได้บรรจง
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เทียง

เย็น

สร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็ นนําตกทีมีฟองนําใสสะอาดกระจายดุจดังสําลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้
ท่ านเดิ นผ่านโตรกเขาและชมสายนําอย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่ งสายลมที
งดงามแห่ งนี ให้ท่านได้สัมผัสความสวยทีผสานกับความเสี ยวของโตรกผาแห่ งนี แล้วให้ท่านชมความสวยงาม
ของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานทีใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ งถือเป็ นความมหัศจรรย์ ซึ งนําผุดแห่ งนี
จะมีนาอยู
ํ ต่ ลอดทังปี ไม่มีเหื อดแห้ง
บริ การอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อารามเส้ าหลิน สร้างขึนเมือ ปี ค.ศ. 495 ซึ งเป็ น
อารามแห่ งแรกของการเผยแพร่ บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท้ ีนํามาเผยแพร่ มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิ ธรรม
ตักม้อ” ภายในสิ งก่อสร้างเป็ นสถาปั ตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตักม้อ, ตําหนักไป๋ อี, ตําหนักพันพระพุทธเป็ นต้น
จากนันนําชม ป่ าเจดีย์ (ถ่ าหลิน) ซึ งเป็ นหมู่เจดีย ์ 200 กว่าองค์ ทีฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตังแต่อดีตทีผ่าน
มา ทีหลากหลายรู ปแบบ เป็ นแหล่งโบราณสถาน ทีมีวตั ถุก่อสร้างสถาปั ตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่า
แก่การศึกษาค้นคว้า จากนันชม “การแสดงโชว์ วทิ ยายุทธ กังฟู อรหันต์ ศิลปะการต่ อสู้ อนั เลืองชือของวัดเส้ า
หลิน ท่ านจะตกตะลึงอยู่ในห้ วงแห่ งความสนุกในวิทยายุทธสะท้ านฟ้าทียังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึ กกังฟู
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรม A TOUR HOTEL หรือเทียบเท่ า 4*
เติงฟง – ลัวหยาง – ถําผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ ากวนอู – เมืองหลิงเป่ า
บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองลัวหยาง เมืองทีรวมประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
จี นกว่าพันปี เมื องนี ขึ นชื อเป็ นเมื องที น่ าอยู่ทีสุ ดในมณฑลนี ก็ว่าได้ นําท่ านเข้าสู่ สถานที ทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาทีและเป็ นสุ ดยอดมรดกโลกทีหาชมยากยิงนัน
คือ หลงเหมินสื อคูหรือประตูมังกรฟ้าพันปี (ผาพระพุทธรู ป ) ซึ งสร้างขึนในช่วงศตวรรษที 5 – 7
โดยช่ างฝี มื อทางด้านศิลปกรรม มี คูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ งยังมี คูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ ง
งานเขียนโบราณ 2,780ชินงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิน ตังแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนื อ ซึ งมี
พระพุทธรู ปทีใหญ่ทีสุ ดมีความสู งถึง 17 เมตร ส่ วนองค์เล็กทีสุ ดมีความสู งเพียง 2 ซม โดยการ
ขุดเจาะแกะสลักที มี ความยิงใหญ่หนึ งในสามของจี นตังอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั งแม่นายี
ํ มี
ความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํามีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย4์ 0 กว่ารู ป มีศิลาจารึ ก ซึ งบันทึก
เรื องราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เรื องและยังมีพระพุทธรู ปแกะสลัก100,000 กว่าองค์
บริ การอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่ านชม ศาลเจ้ าขุนพลกวนอู ตังอยู่ทางใต้ของเมื องลัวหยาง
ภายในบริ เวณมี รูปปั นกวนอูแม่ทพั ผูย้ ิงใหญ่ ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผูซ้ ึ งได้รับสมญานามให้เป็ นถึ ง
มหาเทพแห่ งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทังตําหนักกวนอูปางอ่านหนังสื อ เพือขอ
พรเกียวกับการศึกษา ปางทีขอพรเพือการค้าและการเงิน อีกทังยังเป็ นทีฝังศีรษะของกวนอูซึงโจโฉเป็ นผูท้ ีจัดพิธี
ฝังให้อย่างสมเกียรติ จากนันนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลิงเป่ า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ทีพัก ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันทีห้ า

หลิงเป่ า – หลินถง – กองทัพทหารจินซีฮ่องเต้ – พิพธิ ภัณฑ์ สุสานจินซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง
ถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ ราชวงศ์ ถงั

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เชิงเขาหลีซนั หลินถง ห่ างจากเมืองซี อาน มณฑลส่ าน
ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ กิโลเมตร สถานทีตังสุ สานทหารจินซี ฮ่องเต้ ปั จจุบนั สุ สานจินซี
ฮ่องเต้ ได้รับการขึนทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมือปี ค.ศ.1987 และถือเป็ นสถานทีท่องเทียวอันดับหนึ งของเมืองซี

อาน แวะชมร้ านผ้ าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื อผลิตภัณฑ์ทงผ้
ั าห่ ม เสื อผ้าทีผลิตจากไหมจีนทีมีคุณสมบัติพิเศษ ห่ ม
หน้าร้านเย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น
เทียง

บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร...เป็ ดย่ างเลิศรส หลังอาหาร นําท่านชมความยิงใหญ่ของ กองพลทหารม้ า ซึ ง
ถูกจัดให้เป็ นสิ งมหัศจรรย์อนั ดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กาํ หนดให้เป็ นแหล่งต้นกําเนิ ดอารยธรรมโลก
สุ สานแห่ งนี ใช้แรงงาน , คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปี ตังแต่ปี - ก่อนคริ สตกาล และ
ได้ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิ ญเมื อ มี .ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้ นซี หยาง ส่ วน
อาณาเขตพื นที ของสุ ส านรวมทั งสิ น , ตารางกิ โ ลเมตร โดยแบ่ ง ออกเป็ น
พระราชฐานชันในและชันนอก เปิ ดให้ชมทังหมด อาคาร อาคารที ภายในจะมีรูป
ปั นกองทหารอารักขาที ถูกฝั งราว ,000 ตัว อาคารที เป็ นจุดที ขุดค้นพบรถม้าศึ กที
ยังคงมีสภาพสมบรู ณ์ ส่ วนอาคารที เป็ นส่ วนทีขุดพบผูบ้ ญั ชาการทหารใหญ่ ทังสาม
ส่ ว น ท่ านจะได้พ บกับ ความอลังการ งดงาม ตระการตาอัน น่ าอัศ จรรย์ใจยิง ต่ อ มา
ภายหลังสุ ส านกองพลทหารม้าจิ นซี ฮ่องเต้ได้รับ การคัดเลื อ กให้เป็ นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมในปี พ.ศ.
จากนันนําท่ านชม พิพิธภัณฑ์ สุสานจินซี ฮ่องเต้ คื อมหา
สุ สานของจักรพรรดิจีนจินซี ฮ่องเต้ (ฉิ นสื อหวงตี) แห่ งราชวงศ์ฉิน อยูท่ ีเชิ งเขาหลีซนั
ตังอยู่ทีตําบลหลิ นถง ห่ างจากเมื องซี อาน มณฑลฉ่ านซี ประเทศจี น ปั จจุบนั สุ สานจิ นซี ฮ่องเต้ ได้รับการขึน
ทะเบี ยนเป็ นมรดกโลกเมื อปี ค.ศ.1987 และถื อเป็ นสถานที ท่ องเที ยวอันดับหนึ งของเมื องซี อาน ตามประวัติ
สุ สานจินซี ฮ่องเต้เริ มก่อสร้างในสมัยจินซี ฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตังแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริ ส ตกาล ซึ งอาณาเขตพื นที ของสุ ส านรวมทังสิ น 2,180 ตร.กม. แบ่ ง ออกเป็ นพระราชฐานชันในและ
พระราชฐานชันนอก ภายในสุ สานใช้บรรจุพระบรมศพของจินซี ฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆตลอดจนกองกําลัง
ทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและขุนพลทหาร ทีสร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก เพือเป็ นตัวแทนของข้า
ราชบริ พารในการร่ วมเดินทางไปยังปรโลกของจินซี ฮ่องเต้ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองซี อาน เป็ น
เมืองทีใหญ่ทีสุ ดทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศจีนซี อาน เป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ทีมีชือเสี ยงของ
โลกเมืองหนึง ความหมาย: ความสงบสุ ขทางตะวันตก เป็ นเมืองหลวงของมณฑลส่ านซี ในประเทศจีน และเป็ น
หนึ งในเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์ จีน ในอดี ตซี อานได้เป็ นเมืองหลวงของ ราชวงศ์ รวมทัง โจว ชิ น ฮัน
และ ถัง ซี อานยังเป็ นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซี อานมีประวัติอนั ยาวนานมากกว่า , ปี โดยชื อ
เดิมว่า ฉางอาน ซึ งมีความหมายว่า "ความสงบสุ ขชัวนิ รันดร์ " ซี อานเป็ นเป็ นเมืองทีเจริ ญและใหญ่ทีสุ ดในส่ วน
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของประเทศจีน และเป็ น ใน เมืองทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศจีน ผ่ านชม จัตุรัสหอกลองจัตุรัสระฆัง ตังอยูใ่ จกลางเมืองซี อานบนถนนซี ตา้ เจีย เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์
ชิงได้ทาํ การบูรณะขึนมาใหม่สองครัง โดยรักษารู ปแบบเดิมไว้ มีความสู ง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3
เมตร โครงสร้างหลังคาเป็ นไม้ 3 ชัน ฐานอิฐสู ง 77 เมตรกว้าง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้ นเหนื อและใต้
สู งและกว้าง 6 เมตรชันล่างก่อเป็ นผนังอิฐและประตูทางเข้าชันทีสอง และชันทีสามเป็ นเครื องใม้หลังคามุงด้วย
กระเบื องเคลื อ บ สร้ างขึ นในปี ที 17 แห่ ง การครองราชย์ข อง พระจัก รพรรดิ ห งหวู่(จู ห ยวนจาง) เป็ นพระ
จักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู ปูดว้ ยหิ นแกรนิ ต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิ ญท่าน
อิ ส ระถ่ ายภาพไว้เป็ นที ระลึ ก จากนันให้ท่ านอิส ระช้ อปปิ งถนนคนเดิน ซี ต้ าเจีย เลื อ กซื อสิ น ค้าและอาหาร
พืนเมื อง เช่ น รู ป ปั นทหารดิ นเผาที เป็ นสัญ ญลักษณ์ ของเมื องซี อานหรื อขนมถัวเคลื อบนําตาล และมี สิน ค้า
มากมายให้ท่านเลือกซือเป็ นของฝาก

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ ฟงวุ่ยเกียวนําซีอาน หลังอาหารเชิญท่านอลังการ ตืนตา ตืนใจ ระบบ
แสงสี เสี ยง อันตระการตากับการแสดง .. โชว์ ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ ถัง อันเลืองชื อทังในและนอกประเทศ หลัง
การแสดง โรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ า *

วันทีหก

กําแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่ าใหญ่ – ซีอาน – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ กําแพงเมืองเก่ าฉางอาน หรื อซี อานในปั จจุบนั กําแพงเมือง
สร้างขึนในปี ที ของรัชสมัยหงหวูฮ่ ่องเต้ (พ.ศ. ) และเป็ นหนึ งในปราการป้ องกันทางทหารทีใหญ่ทีสุ ดใน
โลก มีซุม้ ประตูนอก ตึกธนูและซุม้ ประตูดา้ นใน สามารถปิ ดล้อมปราบเมือข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมือง
อยู่ ประตู โดยกําแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูดา้ นละ ประตู ส่ วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี
ด้านละ ประตู ทําให้กาํ แพงเมืองมีลกั ษณะเหมือนเต่า ตัวกําแพงสู งประมาณ เมตร ความยาวโดยรอบ ,
เมตร นอกกําแพงมี คูเมืองกว้าง เมตร และลึ ก เมตร บนกําแพงมี ป้อมปราการตังที มุมกําแพงทังสี และหอ
สังเกตการณ์ หลัง อายุของกําแพงราว ปี และนําท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ ผีเซี ยะ เทพเจ้านําโชคทีคนจีน
นิ ยมมีไว้ครอบครองเพือทังด้านสุ ขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ จากนันนําท่านชม ต้ าเยียนถ่ า เจดีย์ห่านป่ า
ใหญ่ โบราณสถานสําคัญทีสร้างขึนราวปี ค.ศ. มีความสูง เมตร สถานทีแห่งนี พระถังซําจัง ใช้ในการแปล
พระคัมภีร์ไตรปิ ฎก หลังจากทีท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติทีจดบันทึกไว้กล่าวว่า เดิมเคยมี
ฝูงห่ านหงส์บินผ่านมาและห่ านหงส์ตวั หนึ งพลัดฝูงปี กหักตกลงมาตาย ผูบ้ าํ เพ็ญบุญทีพํานักอยูท่ ีนี เข้าใจว่าห่ าน
หงส์คือพระโพธิ สัตว์ จึงได้ก่อเจดียเ์ พือเป็ นทีระลึกแก่ห่านหงส์ตวั ดังกล่าว ต่อจากนันนําท่านผ่านชมหอระฆัง
ซึ งตังอยูใ่ จกลางเมืองซี อาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพือตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสู ง เมตร อาคารมี
ลัก ษณะแบบจี น สร้ างขึ นด้ว ยไม้ท ังหมด ภายในจัด แสดงเครื องเรื อ น เครื องลายครามและของมี ค่ าตังแต่
ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิง
บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคารหรู Golden Jaguar หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน
เหิ นฟ้ าสู่มหานครกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เทียวบินที FD 589 (บริการอาหาร)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

เทียง
. น.
. น.

อัตราค่ าบริการ

***ขอสงวนสิ ทธิออกเดินทางตังแต่ ท่ านขึนไป มีหัวหน้ าทัวร์ ***
กําหนดวันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ (ไม่ มรี าคาเด็ก)

ปี ใหม่ ธ.ค. - ม.ค. // ธ.ค. - ม.ค.

, .-

พักเดียว

, 00.-

เนืองจากเป็ นราคาพิเศษ เมือท่ านเดินทางไปกับคณะแล้ ว ขอความกรุณาให้ ท่านตามคณะท่ องเทียวตามรายการ ซึงอาจจะมีการ
เปลียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่ านต้ องการทีจะไม่ ท่องเทียวตามรายการในแต่ ละวัน ทางบริษทั ฯ ขอความกรุ ณาให้ ท่านชําระเงิน
เพิม , บาท ต่ อร้ านต่ อท่ าน (หากท่ านเข้ าร้ านบัวหิมะ แต่ ไม่ นวดฝ่ าเท้ ากรุณาชําระเพิม หยวนต่ อท่ าน) เนืองจากราคาทัวร์ เป็ น
ราคาพิเศษซีงได้ รับการสนับสนุนจากการท่ องเทียวจีนและร้ านค้ าต่ างๆ

**รายการนีจะเข้ าร้ านรัฐบาลจีน เพือโปรโมทการท่ องเทียว แต่ ละร้ านใช้ เวลาในการนําเสนอประมาณ นาที -1 ชัวโมง**
กรุณาเลือกซือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีสามารถเลือนวันและเวลาในการเดินทางได้
ก่ อนการจองตัวเครืองบินกรุณาติดต่ อทางบริษทั ก่ อน เพือป้องกันปัญหาเทียวบินล่ าช้ าทําให้ ต้องซือตัวเพือเดินทางใบใหม่

อัตรานีรวม
- ค่าตัวเครื องบินระหว่างประเทศชันประหยัด
- ค่าโรงแรมทีพัก
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีทุกแห่งตามทีระบุไว้ในรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามทีระบุไว้ในรายการ
*** ค่ านําหนักกระเป๋ า ท่ านละ 20 กิโลกรัม/ ท่ าน กรณีทนํี าหนักเกิน กรุ ณาชําระค่ าใช้ จ่ายส่ วนนําหนักทีเกินเอง ***

อัตรานีไม่ รวม
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื องดืมสังพิเศษ ค่าซักรี ด - ค่าภาษีบริ การ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิมท่านละ 1,200 บาท) - ค่านําหนักกระเป๋ าเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่ าทิปไกด์ ท้องถินวันละ หยวน/คน/วัน, คนขับรถวันละ หยวน/คน/วัน และหัวหน้ าทัวร์ วันละ หยวน/คน/วัน

เงือนไขการสารองทีนัง
- การจอง มัดจําท่ านละ 10,000 บาทภายใน วันหลังการจอง พร้อมส่ งรายชือสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- เตรี ยมเอกสารให้พร้อม เพือยืนขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน
- ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนทีเหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน
เงือนไขในการให้ บริการ เพิมเติมสํ าหรับสายการบินแอร์ เอเซีย
1. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทังสิ น ถ้ายังไม่มีการยืน
วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช่จ่ายอืนใด
2. ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัวเครื องบิน แต่มีการยืนวีซ่าไปแล้วหรื อมีค่าใช่จ่ายอืนใด บริ ษทั ฯ
จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าทีจ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านัน
3. จองยกเลิ ก การเดิ น ทาง โดยตัวเครื องบิ น ได้อ อกไปแล้ว แต่ ส ามารถหาผูเ้ ดิ น ทางใหม่ ม าแทนได้ในวัน เดิ ม ผูย้ กเลิ ก ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบชําระ
ค่าธรรมเนี ยมการเปลียนชื อตัว / ตัว ใบ + ส่ วนต่างของภาษี นํามันเชื อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ทีสายการบิ นกําหนด และบริ ษทั ฯ จะหัก
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เฉพาะเท่าทีได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น

@ เอกสารสํ าหรับยืนวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทัวร์ @ กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย วัน @
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี นิว ใบ
2. กรณี ทีท่านไม่ได้ส่งพาสปอร์ตเล่มจริ งมา กรุ ณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม หน้า ส่ งมาให้ทีบริ ษทั ทางอีเมลล์หรื อไลน์
เพือความคมชัดของหน้าพาสปอร์ต
3. กรณีทท่ี านมีวซี ่ าจีนยืนจากเมืองไทยแล้ ว หักคืนค่ าวีซ่าได้ , บาท / ท่ าน
อัตราค่าวีซ่าด่ วน กรณีทท่ี านส่ งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ ทนั

ยืนวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม ท่ านละ , 00 บาท
หมายเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีกําหนด อาจมีการเปลียนแปลงได้ขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนเงินตราและสายการบินกําหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเทียว สายการบินและตัวแทนการท่องเทียวในต่างประเทศซึ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที
อยูเ่ หนื อการควบคุมของเจ้าหน้าทีบริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลียนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน ทังทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ฯลฯ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เลือน, เปลียนแปลง, สับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ทีมีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง ท่าน หรื อเกิดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้

-กรุ ณาอย่านําสิ งของมีค่าติดตัวหรื อนําใส่ กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจําเป็ น หากเกิดการเสี ยหายหรื อสู ญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื องบิน การเรี ยกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของสายการบินที
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนันๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเทียวบินหรื อเหตุสุดวิสยั ใดๆ ทีทําให้มิสามารถเดินทางได้
รวมถึงกรณี ยนวี
ื ซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามทีเห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที ต.ม. อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อืนๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ น
-เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ

พาสปอร์ ตควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน เดือน
มิฉะนันบริษทั จะไม่ รับผิดชอบกรณี ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
 ห้ ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดทีมีปริมาตรเกินกว่ า 1000 มิลลิลติ รต่ อท่ าน นําติดตัวขึนเครืองและขนาดของบรรจุภัณฑ์
แต่ ละชินห้ ามเกินกว่ า 100 มิลลิลติ รต่ อบรรจุภณ
ั ฑ์

บริษทั ฯมีประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่ านละ , , บาท
ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุระหว่ างการเดินทาง วงเงิน , บาท

