
 

 
 
 
  
 
       
 

 

 

 

 

 

   

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
กาํหนดการเดนิทาง    ปีใหม่วนัที� �� ธ.ค. ��-�� ม.ค. �� // �� ธ.ค. ��-�� ม.ค.��      ( � วนั � คนื ) 

วนัแรก  สนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วดัลามะ   

��.�� น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร � ชั�น �  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หน้าที�ของบริษทัฯ 

คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางขึ�นเครื�อง 

��.�� น. เหินฟ้าสู่ เมอืงซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที�ยวบินที� FD 588  (บริการอาหาร) 

��.�� น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองนี�ตั�งอยูก่ลางลุ่มแม่นํ� าฮวงโห และเป็น � ใน �� เมืองที�ใหญ่ที�สุดทางภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื�อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั�งยงัเป็นเมืองสาํคญัใน

ประวติั ศาสตร์จีนที�มีชื�อเสียงเมืองหนึ� งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ �� ราชวงศ ์อาทิโจว ฉิน 

ฮั�น ถงั  ฯลฯ นอกจากนี� ยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ� งมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า  �,��� ปี  

หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  นาํท่านชม วัดลามะกว่างเหริน วดัลามะแห่งเดียวในนครซีอาน 

สร้างขึ�นเมื�อ ค.ศ. ���� ครั� งฮ่องเตค้งัซี ใน เสดจ็เยอืนนครซีอาน นาํชมกาํแพงหินที�มีรูปสลกั �� อรหนัต ์ชมป้าย

การอนุญาตใหส้ร้างวดัโดยคาํสั�งของวงัหลวงซึ� งเป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่กวนอิมพนัตาพนัมือ

ประทบับนดอกบวัในวหิารเทวราช 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร... สุกี�มองโกล   หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  
       ที�พกั TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 

วนัที�สอง  ซีอาน – เจิ�งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดย์ีเหลก็ – ศาลามงักร – เจยีวโจ้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื�อโดยสารรถไฟความเร็วสูงหวั

จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เขา้สู่ เมืองเจิ�งโจว ตั�งอยูบ่นฝั�งแม่นํ� าเหลืองตอนปลายของที�ราบจีนเหนือเป็นเมือง

เก่าแก่ตั�งแต่สมยัราชวงศซ่์ง มีพื�นที�สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเลก็

สายนอ้ยและร่องรอยกาํแพงเมืองโบราณที�น่าสนใจ ปัจจุบนัเจิ�งโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนมี

ประชากรประมาณ 1 ลา้นคน   

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ� งเป็นเมืองหลวงในสมยัราชวงศซ่์ง

เหนือเป็นเมืองที�มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน  นาํท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจาํลองมาจากศาล

ไคฟง สมยัราชวงศซ่์ง ให้ท่านไดช้มรูปปั� นของท่านเปาปุ้นจิ�น และหุ่นขึ�นผึ�งแสดงเรื�องราวของการตดัสินคดี

สาํคญัของท่านเปาปุ้นจิ�น และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนั�นนาํท่านเที�ยวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซึ� ง

ตั�งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ที�สร้างขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1692 ในสมยัจกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศชิ์ง 

จากนั�นนาํท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่า) ซึ� งเป็นเจดียข์นาด 13 ชั�น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี�ยม สร้างขึ�นในปี

ค.ศ. 1049 โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบื�องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุม้จนมีความสวยงามโดดเด่น  จากนั�น

นาํท่านเดินทางกลบัตวัเมืองเจิ�งโจว   

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม SANYANG JIANGUO หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที�สาม  เจยีวโจว – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – อารามเส้าหลนิ – ชมการแสดงกงัฟู      

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที�สวยงาม

ที�สุด ของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพจิ้�วจา้ยโกว นาํท่านสมัผสัธรรมชาติที�ไดบ้รรจง



สร้างอย่างงดงาม ท่านจะไดเ้ห็นนํ� าตกที�มีฟองนํ� าใสสะอาดกระจายดุจดงัสําลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้

ท่านเดินผ่านโตรกเขาและชมสายนํ� าอย่างใกลชิ้ด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที�

งดงามแห่งนี� ให้ท่านไดส้ัมผสัความสวยที�ผสานกบัความเสียวของโตรกผาแห่งนี�  แลว้ให้ท่านชมความสวยงาม

ของทะเลสาบมรกตของหยนุไถ่ซานที�ใสจนเห็นถึงกน้ของทะเลสาบซึ� งถือเป็นความมหศัจรรย ์ซึ� งนํ� าผดุแห่งนี�

จะมีนํ�าอยูต่ลอดทั�งปีไม่มีเหือดแหง้ 

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อารามเส้าหลิน  สร้างขึ�นเมื�อ ปี ค.ศ. 495 ซึ� งเป็น

อารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผูที้�นาํมาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรม

ตั�กมอ้” ภายในสิ�งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั�กมอ้, ตาํหนกัไป๋อี, ตาํหนกัพนัพระพทุธเป็นตน้ 

จากนั�นนาํชม ป่าเจดย์ี (ถ่าหลนิ) ซึ� งเป็นหมู่เจดีย ์200 กวา่องค ์ที�ฝังศพของเจา้อาวาสวดัเส้าหลินตั�งแต่อดีตที�ผา่น

มา ที�หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที�มีวตัถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอนัควรค่า

แก่การศึกษาคน้ควา้  จากนั�นชม “การแสดงโชว์วทิยายุทธ กงัฟู �� อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อนัเลื�องชื�อของวดัเส้า

หลนิ ท่านจะตกตะลงึอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวทิยายุทธสะท้านฟ้าที�ยงัหลงเหลอือยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกงัฟู  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม A TOUR HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที�สี�  เตงิฟง – ลั�วหยาง – ถํ�าผาหลงเหมนิ – ศาลเจ้ากวนอู – เมอืงหลงิเป่า 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ เมืองลั�วหยาง เมืองที�รวมประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ

จีนกว่าพนัปี เมืองนี� ขึ�นชื�อเป็นเมืองที�น่าอยู่ที�สุดในมณฑลนี� ก็ว่าได้ นําท่านเขา้สู่สถานที�ทาง

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัวิจิตรตระการตาที�และเป็นสุดยอดมรดกโลกที�หาชมยากยิ�งนั�น

คือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพนัปี(ผาพระพทุธรูป ) ซึ� งสร้างขึ�นในช่วงศตวรรษที� 5 – 7 

โดยช่างฝีมือทางดา้นศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ� งยงัมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง 

งานเขียนโบราณ 2,780ชิ�นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ�น  ตั�งแต่สมยัราชวงศเ์ว่ยเหนือ ซึ� งมี

พระพุทธรูปที�ใหญ่ที�สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองคเ์ล็กที�สุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการ

ขุดเจาะแกะสลกัที�มีความยิ�งใหญ่หนึ� งในสามของจีนตั�งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั�งแม่นํ� ายี มี

ความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ�ามีพระแท่น2,100 ตวัพระเจดีย4์0 กวา่รูป มีศิลาจารึก ซึ� งบนัทึก

เรื�องราวต่างๆไวร้วมกวา่3,100 เรื�องและยงัมีพระพทุธรูปแกะสลกั100,000 กวา่องค ์  

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชม ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั�งอยู่ทางใตข้องเมืองลั�วหยาง 

ภายในบริเวณมีรูปปั� นกวนอูแม่ทพัผูย้ิ�งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผูซึ้� งไดรั้บสมญานามให้เป็นถึง

มหาเทพแห่งความจงรักภกัดี คุณธรรมและความกลา้หาญของชาวจีน ทั�งตาํหนกักวนอูปางอ่านหนงัสือ เพื�อขอ

พรเกี�ยวกบัการศึกษา ปางที�ขอพรเพื�อการคา้และการเงิน อีกทั�งยงัเป็นที�ฝังศีรษะของกวนอูซึ� งโจโฉเป็นผูที้�จดัพิธี

ฝังใหอ้ยา่งสมเกียรติ  จากนั�นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลิงเป่า  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั ZI JING GONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัที�ห้า หลงิเป่า – หลนิถง – กองทพัทหารจิ�นซีฮ่องเต้ – พพิธิภณัฑ์สุสานจิ�นซี – จตุรัสหอระฆงั หอกลอง 

  ถนนคนเดนิอสิลาม – โชว์ราชวงศ์ถงั 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เชิงเขาหลีซนั หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลส่าน

ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวนัออกประมาณ �� กิโลเมตร สถานที�ตั�งสุสานทหารจิ�นซีฮ่องเต ้ปัจจุบนัสุสานจิ�นซี

ฮ่องเต ้ไดรั้บการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัหนึ� งของเมืองซี



อาน แวะชมร้านผ้าไหมจีน ใหท่้านเลือกซื�อผลิตภณัฑท์ั�งผา้ห่ม เสื�อผา้ที�ผลิตจากไหมจีนที�มีคุณสมบติัพิเศษ ห่ม

หนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น  

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร...เป็ดย่างเลิศรส  หลงัอาหาร นาํท่านชมความยิ�งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซึ� ง

ถูกจดัใหเ้ป็นสิ�งมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก และองคก์ารยเูนสโกก้าํหนดใหเ้ป็นแหล่งตน้กาํเนิดอารยธรรมโลก 

สุสานแห่งนี� ใชแ้รงงาน ���,��� คนและใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั�งแต่ปี ��� - ��� ก่อนคริสตกาล และ

ไดถู้กขุดคน้พบโดยบงัเอิญเมื�อ �� มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ส่วน

อาณาเขตพื� นที� ของสุสานรวมทั� งสิ� น  �,��� ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น

พระราชฐานชั�นในและชั�นนอก เปิดให้ชมทั�งหมด � อาคาร อาคารที�� ภายในจะมีรูป

ปั� นกองทหารอารักขาที�ถูกฝังราว �,000 ตวั  อาคารที�� เป็นจุดที�ขุดคน้พบรถมา้ศึกที�

ยงัคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที� � เป็นส่วนที�ขดุพบผูบ้ญัชาการทหารใหญ่ ทั�งสาม

ส่วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอนัน่าอศัจรรยใ์จยิ�ง ต่อมา

ภายหลงัสุสานกองพลทหารม้าจิ�นซีฮ่องเต้ได้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง

วฒันธรรมในปีพ.ศ. ����   จากนั�นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสานจิ�นซีฮ่องเต้ คือมหา

สุสานของจกัรพรรดิจีนจิ�นซีฮ่องเต ้(ฉินสื�อหวงตี� ) แห่งราชวงศฉิ์น  อยูที่�เชิงเขาหลีซนั 

ตั�งอยู่ที�ตาํบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัสุสานจิ�นซีฮ่องเต ้ไดรั้บการขึ�น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื�อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที�ท่องเที�ยวอนัดบัหนึ� งของเมืองซีอาน ตามประวติั 

สุสานจิ�นซีฮ่องเตเ้ริ�มก่อสร้างในสมยัจิ�นซีฮ่องเต ้ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั�งแต่ปี 246 - 208 ก่อน

คริสตกาล ซึ� งอาณาเขตพื�นที�ของสุสานรวมทั� งสิ� น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั� นในและ

พระราชฐานชั�นนอก ภายในสุสานใชบ้รรจุพระบรมศพของจิ�นซีฮ่องเต ้ทรัพยส์มบติัต่าง ๆตลอดจนกองกาํลงั

ทหาร นางสนมและนางกาํนลั รถมา้และขุนพลทหาร ที�สร้างมาจากดินเผาจาํนวนมาก เพื�อเป็นตวัแทนของขา้

ราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยงัปรโลกของจิ�นซีฮ่องเต ้ สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน เป็น

เมืองที�ใหญ่ที�สุดทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ที�มีชื�อเสียงของ

โลกเมืองหนึ�ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวนัตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็น

หนึ� งในเมืองสําคญัในประวติัศาสตร์จีน ในอดีตซีอานไดเ้ป็นเมืองหลวงของ �� ราชวงศ ์รวมทั�ง โจว ชิน ฮั�น 

และ ถงั ซีอานยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวติัอนัยาวนานมากกว่า �,��� ปี โดยชื�อ

เดิมว่า ฉางอาน ซึ� งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั�วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที�เจริญและใหญ่ที�สุดในส่วน

ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น � ใน �� เมืองที�ใหญ่ที�สุดในประเทศจีน  ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-

จตุัรัสระฆงั ตั�งอยูใ่จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้เจี�ย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์

ชิงไดท้าํการบูรณะขึ�นมาใหม่สองครั� ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 

เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั�น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกวา้ง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใต้

สูงและกวา้ง 6 เมตรชั�นล่างก่อเป็นผนงัอิฐและประตูทางเขา้ชั�นที�สอง และชั�นที�สามเป็นเครื�องใมห้ลงัคามุงดว้ย

กระเบื�องเคลือบ สร้างขึ� นในปีที�17 แห่งการครองราชยข์อง พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระ

จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิงเดินผ่านประตู     ปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแขง็แรงทนทาน เชิญท่าน

อิสระถ่ายภาพไวเ้ป็นที�ระลึก จากนั� นให้ท่านอิสระช้อปปิ� งถนนคนเดินซีต้าเจี�ย เลือกซื�อสินคา้และอาหาร

พื�นเมือง เช่น รูปปั� นทหารดินเผาที�เป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั�วเคลือบนํ� าตาล และมีสินคา้

มากมายใหท่้านเลือกซื�อเป็นของฝาก 



เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ ฟงวุ่ยเกี�ยวนํ�าซีอาน  หลงัอาหารเชิญท่านอลงัการ ตื�นตา ตื�นใจ ระบบ

แสงสีเสียง อนัตระการตากบัการแสดง .. โชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง  อนัเลื�องชื�อทั�งในและนอกประเทศ หลงั

การแสดง โรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า �* 

วนัที�หก กาํแพงเมอืงโบราณ – เจดย์ีห่านป่าใหญ่  – ซีอาน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่  กําแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบนั กาํแพงเมือง

สร้างขึ�นในปีที� � ของรัชสมยัหงหวูฮ่่องเต ้(พ.ศ. ����) และเป็นหนึ�งในปราการป้องกนัทางทหารที�ใหญ่ที�สุดใน

โลก มีซุม้ประตูนอก ตึกธนูและซุม้ประตูดา้นใน สามารถปิดลอ้มปราบเมื�อขา้ศึกบุกเขา้มาในประตู มีประตูเมือง

อยู ่� ประตู โดยกาํแพงดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้ประตูดา้นละ � ประตู ส่วนดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมี

ดา้นละ � ประตู ทาํใหก้าํแพงเมืองมีลกัษณะเหมือนเต่า ตวักาํแพงสูงประมาณ �� เมตร ความยาวโดยรอบ �, ��� 

เมตร นอกกาํแพงมีคูเมืองกวา้ง � เมตร และลึก � เมตร บนกาํแพงมีป้อมปราการตั�งที�มุมกาํแพงทั�งสี�  และหอ

สังเกตการณ์ �� หลงั อายุของกาํแพงราว ��� ปี และนาํท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีเซี�ยะ เทพเจา้นาํโชคที�คนจีน

นิยมมีไวค้รอบครองเพื�อทั�งดา้นสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ  จากนั�นนาํท่านชม ต้าเยี�ยนถ่า เจดีย์ห่านป่า

ใหญ่ โบราณสถานสาํคญัที�สร้างขึ�นราวปี ค.ศ.��� มีความสูง �� เมตร สถานที�แห่งนี�  พระถงัซาํจั�ง ใชใ้นการแปล

พระคมัภีร์ไตรปิฎก หลงัจากที�ท่านไดเ้ดินทางกลบัจากประเทศอินเดีย มีประวติัที�จดบนัทึกไวก้ล่าววา่ เดิมเคยมี

ฝงูห่านหงส์บินผา่นมาและห่านหงส์ตวัหนึ�งพลดัฝงูปีกหกัตกลงมาตาย ผูบ้าํเพญ็บุญที�พาํนกัอยูที่�นี�เขา้ใจวา่ห่าน

หงส์คือพระโพธิสัตว ์จึงไดก่้อเจดียเ์พื�อเป็นที�ระลึกแก่ห่านหงส์ตวัดงักล่าว ต่อจากนั�นนาํท่านผ่านชมหอระฆงั

ซึ� งตั�งอยูใ่จกลางเมืองซีอาน มีระฆงัแขวนไวบ้นยอดหอเพื�อตีบอกเวลาในตอนเชา้ มีความสูง �� เมตร อาคารมี

ลักษณะแบบจีนสร้างขึ� นด้วยไม้ทั� งหมด ภายในจัดแสดงเครื� องเรือน เครื� องลายครามและของมีค่าตั� งแต่

ราชวงศห์มิง-ราชวงศซิ์ง 

เที�ยง บริการอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคารหรู Golden Jaguar หลงัอาหาร นาํท่านเขา้สู่ สนามบินซีอาน 

��.�� น. เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที�ยวบินที�   FD 589 (บริการอาหาร) 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัราค่าบริการ ***ขอสงวนสิทธิ�ออกเดนิทางตั�งแต่ �� ท่านขึ�นไป มหัีวหน้าทัวร์*** 

กาํหนดวนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มรีาคาเดก็) พกัเดี�ยว 

ปีใหม่�� ธ.ค. ��-� ม.ค. �� // �� ธ.ค. ��-� ม.ค.�� ��,���.- �,�00.- 
เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ เมื�อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที�ยวตามรายการ ซึ�งอาจจะมกีาร

เปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที�จะไม่ท่องเที�ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงนิ

เพิ�ม �,��� บาท ต่อร้านต่อท่าน (หากท่านเข้าร้านบวัหิมะ แต่ไม่นวดฝ่าเท้ากรุณาชําระเพิ�ม ��� หยวนต่อท่าน)  เนื�องจากราคาทวัร์ เป็น

ราคาพเิศษซี�งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที�ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 

**รายการนี�จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี-1 ชั�วโมง** 

กรุณาเลอืกซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวนัและเวลาในการเดนิทางได้ 

ก่อนการจองตั�วเครื�องบินกรุณาติดต่อทางบริษทัก่อน เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าช้าทาํให้ต้องซื�อตั�วเพื�อเดนิทางใบใหม่ 



 

 

 อตัรานี�รวม  

- ค่าตั�วเครื�องบินระหวา่งประเทศชั�นประหยดั   - ค่าโรงแรมที�พกั    

- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีน  (หนงัสือเดินทางไทย)   

- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ�าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีี�นํ�าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ�าหนักที�เกนิเอง *** 

อตัรานี�ไม่รวม  

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เครื�องดื�มสั�งพิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

- ค่าวซ่ีาสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวซ่ีาด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพิ�มท่านละ 1,200 บาท)  - ค่านํ� าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ�นวนัละ�� หยวน/คน/วนั, คนขบัรถวนัละ �� หยวน/คน/วนั  และหัวหน้าทวัร์ วนัละ�� หยวน/คน/วนั    

  เงื�อนไขการสารองที�นั�ง  

- การจอง มดัจาํท่านละ 10,000 บาทภายใน � วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  

- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื�อยื�นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  

- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 20 วนั  

เงื�อนไขในการให้บริการ เพิ�มเตมิสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั�งสิ�น ถา้ยงัไม่มีการยื�น

วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั�วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด บริษทัฯ 

จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั�น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั�วเครื� องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั�ว / ตั�ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ� ามนัเชื�อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ที�สายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหัก

ค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

@  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจนี @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดนิทางอย่างน้อย �� วนั @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี � นิ�ว � ใบ  

2. กรณีที�ท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเตม็ � หนา้ ส่งมาใหที้�บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน์ 

เพื�อความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 

3. กรณทีี�ท่านมวีซ่ีาจนียื�นจากเมอืงไทยแล้ว หักคนืค่าวซ่ีาได้  �,��� บาท / ท่าน         

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณทีี�ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั  

ยื�นวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิ�ม ท่านละ �,�00 บาท 

หมายเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้�นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 

-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�

อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ

ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ�น ทั�งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ 

-บริษทัขอสงวนสิทธิ�  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �� ท่าน หรือเกิดปัญหา

ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 



-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหวา่งการเดินทาง กรณี

กระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ�นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการบินที�

จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั�นๆ    

-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวสิยัใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถเดินทางได ้

รวมถึงกรณียื�นวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 

-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก

ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น 

-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ�  ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

บริษทัฯมปีระกนัอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ �,���,��� บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ ���,��� บาท 

 

พาสปอร์ตควรมอีายุใช้งานเหลอืเกนิ � เดอืน 
มฉิะนั�นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏเิสธการเดนิทางของท่าน 

 ห้ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที�มีปริมาตรเกนิกว่า 1000 มิลลลิติรต่อท่าน นําติดตัวขึ�นเครื�องและขนาดของบรรจุภัณฑ์

แต่ละชิ�นห้ามเกนิกว่า 100 มลิลลิติรต่อบรรจุภณัฑ์ 


