
 

  
 

       
 
 
 
 
 
 
   
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



กาํหนดการเดนิทาง วนัที่ 15-20 ก.ย., 11-16  ต.ค. 61  ( 6 วนั 5 คืน )      
 

วนัแรก  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน  

14.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 3  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
16.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เท่ียวบินท่ี FD 588   
21.35 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองน้ีตั้งอยูก่ลางลุ่มแม่นํ้ าฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตก

เฉียงเหนือของประเทศจีน มีช่ือเดิมวา่ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยงัเป็นเมืองสําคญัใน
ประวติั ศาสตร์จีนท่ีมีช่ือเสียงเมืองหน่ึงของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ ์อาทิ โจว ฉิน 
ฮัน่ ถงั  ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่  3,100 ปี  
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

       ทีพ่กั HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง  ซีอาน – เจิง้โจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหลก็ – ศาลามังกร – เจียวโจ้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงหวั
จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เขา้สู่ เมืองเจิง้โจว ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่นํ้ าเหลืองตอนปลายของท่ีราบจีนเหนือเป็นเมือง
เก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง มีพื้นท่ีสีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจาํนวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็ก
สายนอ้ยและร่องรอยกาํแพงเมืองโบราณท่ีน่าสนใจ ปัจจุบนัเจ้ิงโจวนบัเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนมี
ประชากรประมาณ 1 ลา้นคน   

http://bit.ly/2NMk5YE
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99


เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงในสมยัราชวงศซ่์ง
เหนือเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์ และมีประชากรกวา่ 600,000 คน  นาํท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจาํลองมาจากศาล
ไคฟง สมยัราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านไดช้มรูปป้ันของท่านเปาปุ้นจ้ิน และหุ่นข้ึนผึ้งแสดงเร่ืองราวของการตดัสินคดี
สําคญัของท่านเปาปุ้นจ้ิน และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซ่ึง
ตั้งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ท่ีสร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1692 ในสมยัจกัรพรรดิคงัซี แห่งราชวงศชิ์ง 
จากนั้นนาํท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่า) ซ่ึงเป็นเจดียข์นาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหล่ียม สร้างข้ึนในปี
ค.ศ. 1049 โดยลกัษณะภายนอกใชก้ระเบ้ืองหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น  จากนั้น
นาํท่านเดินทางกลบัตวัเมืองเจ้ิงโจว   

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม SANYANG JIANGUO หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม  เจียวโจ้ – อุทยานสวรรค์ หยุนไถ่ซาน – อารามเส้าหลนิ – ชมการแสดงกงัฟู      

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานท่ีสวยงาม
ท่ีสุด ของมณฑลเหอหนาน ระดบั 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพจ่ิ้วจา้ยโกว นาํท่านสัมผสัธรรมชาติท่ีไดบ้รรจง
สร้างอยา่งงดงาม ท่านจะไดเ้ห็นนํ้ าตกท่ีมีฟองนํ้ าใสสะอาดกระจายดุจดงัสําลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้
ท่านเดินผ่านโตรกเขาและชมสายนํ้ าอย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมท่ี
งดงามแห่งน้ีใหท้่านไดส้ัมผสัความสวยท่ีผสานกบัความเสียวของโตรกผาแห่งน้ี แลว้ให้ท่านชมความสวยงาม
ของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานท่ีใสจนเห็นถึงกน้ของทะเลสาบซ่ึงถือเป็นความมหศัจรรย ์ซ่ึงนํ้ าผุดแห่งน้ี
จะมีนํ้าอยูต่ลอดทั้งปีไม่มีเหือดแหง้ 

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อารามเส้าหลิน  สร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 495 ซ่ึงเป็น
อารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผูท่ี้นาํมาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรม
ตัก๊มอ้” ภายในส่ิงก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตัก๊มอ้, ตาํหนกัไป๋อี, ตาํหนกัพนัพระพุทธเป็นตน้ 
จากนั้นนาํชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลนิ) ซ่ึงเป็นหมู่เจดีย ์200 กวา่องค ์ท่ีฝังศพของเจา้อาวาสวดัเส้าหลินตั้งแต่อดีตท่ีผา่น
มา ท่ีหลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ท่ีมีวตัถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอนัควรค่า
แก่การศึกษาคน้ควา้  จากนั้นชม “การแสดงโชว์วทิยายุทธ กงัฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเล่ืองช่ือของวัดเส้า
หลนิ ท่านจะตกตะลงึอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวทิยายุทธสะท้านฟ้าที่ยงัหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกงัฟู  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม CHANWU HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่  เติงฟง – ลัว่หยาง – ถํา้ผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลงิเป่า 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ เมืองลั่วหยาง เมืองท่ีรวมประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของ
จีนกว่าพนัปี เมืองน้ีข้ึนช่ือเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ท่ีสุดในมณฑลน้ีก็ว่าได้ นาํท่านเขา้สู่สถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอนัวิจิตรตระการตาท่ีและเป็นสุดยอดมรดกโลกท่ีหาชมยากยิ่งนัน่
คือ หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกรฟ้าพนัปี(ผาพระพุทธรูป ) ซ่ึงสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 5 – 7 
โดยช่างฝีมือทางดา้นศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกวา่ 1,300 คูหาซ่ึงยงัมีคูหายอ่ยลงไปอีก 700 แห่ง 
งานเขียนโบราณ 2,780ช้ินงานประติมากรรม กวา่ 10,000 ช้ิน  ตั้งแต่สมยัราชวงศเ์วย่เหนือ ซ่ึงมี
พระพุทธรูปท่ีใหญ่ท่ีสุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองคเ์ล็กท่ีสุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการ
ขุดเจาะแกะสลกัท่ีมีความยิ่งใหญ่หน่ึงในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝ่ังแม่นํ้ ายี มี



ความยาวรวม 1,000เมตรภายในถํ้ามีพระแท่น2,100 ตวัพระเจดีย4์0 กวา่รูป มีศิลาจารึก ซ่ึงบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ
ไวร้วมกวา่3,100 เร่ืองและยงัมีพระพุทธรูปแกะสลกั100,000 กวา่องค ์  

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านชม ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใตข้องเมืองลัว่หยาง 
ภายในบริเวณมีรูปป้ันกวนอูแม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผูซ่ึ้งไดรั้บสมญานามให้เป็นถึง
มหาเทพแห่งความจงรักภกัดี คุณธรรมและความกลา้หาญของชาวจีน ทั้งตาํหนกักวนอูปางอ่านหนงัสือ เพื่อขอ
พรเก่ียวกบัการศึกษา ปางท่ีขอพรเพื่อการคา้และการเงิน อีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอูซ่ึงโจโฉเป็นผูท่ี้จดัพิธี
ฝังใหอ้ยา่งสมเกียรติ  จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลิงเป่า  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ZI JING GONG HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า หลงิเป่า – หลนิถง – กองทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต้ – พพิธิภัณฑ์สุสานจ๋ินซี – จตุรัสหอระฆงั หอกลอง 
  ถนนคนเดินอสิลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่เชิงเขาหลีซนั หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลส่าน
ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานท่ีตั้งสุสานทหารจ๋ินซีฮ่องเต ้ปัจจุบนัสุสานจ๋ินซี
ฮ่องเต ้ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของเมืองซี
อาน แวะชมร้านผ้าไหมจีน ใหท้่านเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ทั้งผา้ห่ม เส้ือผา้ท่ีผลิตจากไหมจีนท่ีมีคุณสมบติัพิเศษ ห่ม
หนา้ร้านเยน็สบาย ห่มหนา้หนาวอุ่น  

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...เป็ดย่างเลิศรส  หลงัอาหาร นาํท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า ซ่ึง
ถูกจดัใหเ้ป็นส่ิงมหศัจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก และองคก์ารยูเนสโกก้าํหนดให้เป็นแหล่งตน้กาํเนิดอารยธรรมโลก 
สุสานแห่งน้ีใชแ้รงงาน 726,000 คนและใชเ้วลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และ
ได้ถูกขุดคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บา้นซีหยาง ส่วน
อาณาเขตพื้นท่ีของสุสานรวมทั้ งส้ิน 2 ,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น
พระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารท่ี1 ภายในจะมีรูป
ป้ันกองทหารอารักขาท่ีถูกฝังราว 7,000 ตวั  อาคารท่ี2 เป็นจุดท่ีขุดคน้พบรถมา้ศึกท่ี
ยงัคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารท่ี 3 เป็นส่วนท่ีขุดพบผูบ้ญัชาการทหารใหญ่ ทั้งสาม
ส่วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ งดงาม ตระการตาอนัน่าอศัจรรย์ใจยิ่ง ต่อมา
ภายหลงัสุสานกองพลทหารม้าจ๋ินซีฮ่องเตไ้ด้รับการคดัเลือกให้เป็นมรดกโลกทาง
วฒันธรรมในปีพ.ศ. 2530   จากนั้นนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสานจ๋ินซีฮ่องเต้ คือมหา
สุสานของจกัรพรรดิจีนจ๋ินซีฮ่องเต ้(ฉินส่ือหวงต้ี) แห่งราชวงศฉิ์น  อยูท่ี่เชิงเขาหลีซนั 
ตั้งอยู่ท่ีตาํบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบนัสุสานจ๋ินซีฮ่องเต ้ ไดรั้บการข้ึน
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของเมืองซีอาน ตามประวติั 
สุสานจ๋ินซีฮ่องเตเ้ร่ิมก่อสร้างในสมยัจ๋ินซีฮ่องเต ้ ใชร้ะยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อน
คริสตกาล ซ่ึงอาณาเขตพื้นท่ีของสุสานรวมทั้งส้ิน 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและ
พระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใชบ้รรจุพระบรมศพของจ๋ินซีฮ่องเต ้ทรัพยส์มบติัต่าง ๆตลอดจนกองกาํลงั
ทหาร นางสนมและนางกาํนลั รถมา้และขุนพลทหาร ท่ีสร้างมาจากดินเผาจาํนวนมาก เพื่อเป็นตวัแทนของขา้
ราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยงัปรโลกของจ๋ินซีฮ่องเต ้  สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน เป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงของ

http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530


โลกเมืองหน่ึง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวนัตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็น
หน่ึงในเมืองสําคญัในประวติัศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮัน่ 
และ ถงั ซีอานยงัเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวติัอนัยาวนานมากกวา่ 3,100 ปี โดยช่ือ
เดิมวา่ ฉางอาน ซ่ึงมีความหมายวา่ "ความสงบสุขชัว่นิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองท่ีเจริญและใหญ่ท่ีสุดในส่วน
ตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน  ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-
จัตุรัสระฆงั ตั้งอยูใ่จกลางเมืองซีอานบนถนนซีตา้เจ้ีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง ต่อมาในสมยัราชวงศ์
ชิงไดท้าํการบูรณะข้ึนมาใหม่สองคร้ัง โดยรักษารูปแบบเดิมไว ้มีความสูง 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลึก 3 
เมตร โครงสร้างหลงัคาเป็นไม ้3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกวา้ง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูดา้นเหนือและใต้
สูงและกวา้ง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็นผนงัอิฐและประตูทางเขา้ชั้นท่ีสอง และชั้นท่ีสามเป็นเคร่ืองใมห้ลงัคามุงดว้ย
กระเบ้ืองเคลือบ สร้างข้ึนในปีท่ี17 แห่งการครองราชยข์อง พระจกัรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระ
จกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิงเดินผา่นประตู     ปูดว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่าน
อิสระถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงถนนคนเดินซีต้าเจี้ย  เลือกซ้ือสินคา้และอาหาร
พื้นเมือง เช่น รูปป้ันทหารดินเผาท่ีเป็นสัญญลกัษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถัว่เคลือบนํ้ าตาล และมีสินค้า
มากมายใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกีย้วนํ้าซีอาน  หลงัอาหารเชิญท่านอลงัการ ต่ืนตา ต่ืนใจ ระบบ
แสงสีเสียง อนัตระการตากบัการแสดง .. โชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง  อนัเล่ืองช่ือทั้งในและนอกประเทศ หลงั
การแสดง โรงแรม GRAND METRO PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัทีห่ก กาํแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่  – วดัลามะ – ซีอาน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่  กําแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบนั กาํแพงเมือง
สร้างข้ึนในปีท่ี 3 ของรัชสมยัหงหวูฮ่่องเต ้(พ.ศ. 1913) และเป็นหน่ึงในปราการป้องกนัทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก มีซุม้ประตูนอก ตึกธนูและซุม้ประตูดา้นใน สามารถปิดลอ้มปราบเม่ือขา้ศึกบุกเขา้มาในประตู มีประตูเมือง
อยู ่6 ประตู โดยกาํแพงดา้นทิศเหนือและทิศใตมี้ประตูดา้นละ 1 ประตู ส่วนดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกมี
ดา้นละ 2 ประตู ทาํใหก้าํแพงเมืองมีลกัษณะเหมือนเต่า ตวักาํแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000 
เมตร นอกกาํแพงมีคูเมืองกวา้ง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกาํแพงมีป้อมปราการตั้งท่ีมุมกาํแพงทั้งส่ี และหอ
สังเกตการณ์ 72 หลงั อายุของกาํแพงราว 500 ปี และนาํท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ เทพเจา้นาํโชคท่ีคนจีน
นิยมมีไวค้รอบครองเพื่อทั้งดา้นสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ   

เทีย่ง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษสุกีม้องโกล  หลงัอาหารนาํท่านชม วัดลามะกว่างเหริน วดัลามะแห่ง
เดียวในนครซีอาน สร้างข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1705 คร้ังฮ่องเตค้งัซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน นาํชมกาํแพงหินท่ีมีรูปสลกั 
18 อรหนัต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวดัโดยคาํสั่งของวงัหลวงซ่ึงเป็นลายมือของฮ่องเตค้งัซี นมสัการเจา้แม่
กวนอิมพนัตาพนัมือประทบับนดอกบวัในวหิารเทวราช  จากนั้นชม ต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โบราณสถาน
สําคญัท่ีสร้างข้ึนราวปี ค.ศ.648 มีความสูง 64 เมตร สถานท่ีแห่งน้ี พระถงัซาํจัง๋ ใชใ้นการแปลพระคมัภีร์ไตร
ปิฎก หลงัจากท่ีท่านไดเ้ดินทางกลบัจากประเทศอินเดีย มีประวติัท่ีจดบนัทึกไวก้ล่าววา่ เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บิน
ผ่านมาและห่านหงส์ตวัหน่ึงพลดัฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผูบ้าํเพ็ญบุญท่ีพาํนักอยู่ท่ีน่ีเขา้ใจว่าห่านหงส์คือพระ
โพธิสัตว ์จึงไดก่้อเจดียเ์พื่อเป็นท่ีระลึกแก่ห่านหงส์ตวัดงักล่าว     

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ สนามบินซีอาน 



22.50 น. เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เท่ียวบินท่ี   FD 589  
01.45+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…. 
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 อตัราค่าบริการ ***ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์*** 

กาํหนดวนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มรีาคาเด็ก) พกัเดี่ยว 

15-20 ก.ย. 61 24,999.- 5,900.- 
11-16 ต.ค. 61 27,999.- 5,900.- 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึงอาจจะมกีาร
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษทัฯ ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงิน
เพิม่ 2,000 บาท ต่อร้านต่อท่าน (หากท่านเข้าร้านบัวหิมะ แต่ไม่นวดฝ่าเท้ากรุณาชําระเพิม่ 100 หยวนต่อท่าน)  เน่ืองจากราคาทัวร์ เป็น

ราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจนีและร้านค้าต่างๆ 

**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาท ี-1 ช่ัวโมง** 

 

กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ 
ก่อนการจองตั๋วเคร่ืองบินกรุณาติดต่อทางบริษัทก่อน เพ่ือป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าช้าทาํให้ต้องซ้ือตั๋วเพ่ือเดินทางใบใหม่ 

 

 อตัรานีร้วม  
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศชั้นประหยดั   - ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าภาษีสนามบิน      - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจนีแบบกรุ๊ปทัวร์ ท่านละ 1,000 บาท 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที่นํา้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักที่เกนิเอง *** 

อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์ อาหาร-เคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ ค่าซกัรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
- ค่าวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วนัทาํการ (เพ่ิมท่านละ 1,200 บาท)  - ค่านํ้าหนกักระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
- ค่าทิป 180 หยวน / ท่าน ตลอดการเดนิทาง    



 

  เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง  
- การจอง มดัจาํท่านละ 8,000 บาทภายใน 3 วนัหลงัการจอง พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพ่ือยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  

เง่ือนไขในการให้บริการ เพิม่เตมิสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
เน่ืองจากตัว๋สายการบินแอร์เอเซีย เป็นการจ่ายตัว๋เคร่ืองบินตามระบบสายการบินตน้ทุนตํ่า เม่ือท่านไดท้าํการจองแลว้ ไม่สามารถยกเลิกการ
เดินทางได ้แต่สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดต้ามเง่ือนไขดงัน้ี :- 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยื่น
วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ 
จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินได้ออกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนได้ในวนัเดิม ผูย้กเลิกต้องรับผิดชอบชําระ
ค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหัก
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้    

@  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรณีท่ีท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หนา้ ส่งมาใหท่ี้บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์

เพ่ือความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณีที่ท่านมวีซ่ีาจีนย่ืนจากเมืองไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  1,000 บาท / ท่าน         

อตัราค่าวซ่ีาด่วน กรณีที่ท่านส่งเอกสารวซ่ีากรุ๊ปไม่ทัน  

ย่ืนวซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสยัใดๆ ท่ีทาํใหมิ้สามารถเดินทางได ้
รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทัฯมีประกนัอบุัตเิหตุวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 

พาสปอร์ตควรมอีายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 ห้ามนําของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า  1000 มิลลิลิตรต่อท่าน  นําติดตัวขึน้เคร่ืองและขนาดของบรรจุภัณฑ์

แต่ละช้ินห้ามเกนิกว่า 100 มลิลลิติรต่อบรรจุภัณฑ์ 


