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ซีอาน ลัว่หยาง หยุนไถซาน 5 วนั 4 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทาง พฤศจกิายน 2562 - มีนาคม 2563  

ไมล่งรา้นชอ้ป | พิพิธภณัฑก์องทหารดินเผาจิ๋นซี | อุทยานหยุนไถซาน  | โชวร์าชวงศถ์งั  

ถํ้าหินแกะสลกัหลงเหมินวดัเสา้หลิน | รถไฟความเร็วสงู | ศาลเจา้กวนอ ู | เกี๊ ยวซีอาน 

เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – เจดียห์า่นป่า

ใหญ่ – ผ่านชมกาํแพงเมืองซีอาน 

วนัท่ี 2.  ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสงู) – วดัเสา้หลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดงกงัฟ ู– ซินหมี่ 

วนัท่ี 3.  ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลัว่หยาง 

วนัท่ี 4.  ถํ้าแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู – ลัว่หยาง  – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสงู) – จตุัรสั

หอกลอง+หอระฆงั – ชมโชวร์าชวงศถ์งั 

วนัท่ี 5.  พิพิธภณัฑก์องทพัทหารจ๋ินซีฮ่องเต ้(รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบิน

ดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 
 

วนัท่ี 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:09.50-14.35) – 

เจดียห์่านป่าใหญ ่– ผ่านชมกาํแพงเมืองซีอาน 

06.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประต ู2-3  สายการบินแอรเ์อเชีย(FD) โดยมีเจา้หน้าท่ี

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางใหก้บัทุกท่าน 
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09.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเท่ียวบินท่ี FD588 (ไม่รวมคา่อาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

14.35 น. เดินทางถึง ถึง สนามบินซีอานเซียงหยาง เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยูใ่นหุบเขาท่ีมีแม่น้ําเวย่ไหล

ผ่าน มีประวติัศาสตรย์าว นานกวา่ 3,000 ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคย

เป็นนครหลวงในสมยัต่างๆ รวมทั้งส้ิน 13 ราชวงศ ์ซีอานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทัว่โลก เป็นจุดเร่ิมต้นของเสน้ทางสายไหมอันเล่ืองช่ือ มี

โบราณสถานโบราณวตัถุเกา่แก่อนัลํ้าค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของจนี  

นําท่านชม เจดียห์่านป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) (ไม่รวมค่าข้ึนเจดีย)์ แห่งวดัฉือเอิน สรา้งเสร็จในปี 

ค.ศ. 652 โดย ถงัเกาจง (หล่ีจื้ อ) ฮ่องเตอ้งคท่ี์สาม แห่งราชวงศถ์งั และ ไดนิ้มนตพ์ระภิกษุสวนจั้ง หรือ

รูจ้กัในนามพระถงัซมัจัง๋ พระเถระท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในสมยัถงั ซ่ึงใชเ้วลากวา่ 15 ปี จาริกไปถึงอินเดียและ

ไดนํ้าพระธรรมคาํสัง่สอนในพระพุทธศาสนา กลับมาเผยแผ่ ในแผ่นดินจีนใหม้าอยู่ท่ีวดัฉือเอินแห่งน้ี 

พระถังซัมจัง๋ไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดีย์ห่านป่าใหญ่ในวดัฉือเอินเพ่ือใชใ้นการเก็บรักษา

พระไตรปิฎก ท่ีท่านไดนํ้ามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจนีนับจาํนวนกวา่พนัเล่ม   

 จากน้ันนําท่าน ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณ ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 

(ค.ศ.1374-1378) และไดร้บัการอนุรกัษ์ไวอ้ยา่งดี กาํแพงจากทิศเหนือถึงทิศใตย้าว 2.8 กิโลเมตร ทิศ

ตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตูเขา้

ออกทั้งส่ีดา้นรวม 13 ประต ู

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดยา่ง 

ท่ีพกั โรงแรม  Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

วนัท่ี 2 
ซีอาน – ลัว่หยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วดัเสา้หลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย ์– ชมการแสดง

กงัฟู – ซินหม่ี 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 

นําท่านสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสารรถไฟความเร็ว มุง่หนา้สู ่เมืองลัว่หยาง อดีตราชธานีท่ียิง่ใหญ่สืบต่อ

กนัมาถึง 10 ราชวงศย์นืยาวนับเป็นท่ีสองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมอืงลัว่

หยางมาก ตั้งใหเ้ป็นราชธานีในสมยัท่ีพระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ 

“นครเสินต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 

(หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดินทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากข้ึน-ลงรถไฟเอง 

แนะนําใหล้กูคา้เตรียมแยกกระเป๋าใบเล็กสาํหรบัคา้ง 2 คืน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท่ี้ล็อบบ้ีของ

โรงแรมท่ีซีอานค่ะ) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 นําท่านชม วัดเสา้หลิน (รวมรถอุทยาน) ตั้งอยู่อําเภอเต้ิงฟง เมืองเจิ้ งโจว ราชธานีโบราณในสมัย

ราชวงศเ์ซ่ีย ซ่ึงก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา่ “พระโพธิธรรม” ซ่ึงเป็นผูนํ้าพุทธศาสนานิกายเซน เขา้

มาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพ่ือใหเ้ขา้ถึงสัจธรรม ต่อมา

อารามแห่งน้ีกลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกนัตวัท่ีรูจ้กักนัดีในนาม “กงัฟ”ู นําชมส่ิง

สาํคญัในวดัเสา้หลิน อนัไดแ้ก่ วิหารสหสัพุทธ สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา้ในอดีต 

ปัจจุบนั และอนาคต รวม 1,000 องค ์ 
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นําท่านชม ป่าเจดีย ์หรือ ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดียก์วา่ 200 องค ์ซ่ึงเป็นสถานท่ีบรรจุอฐิัของอดีตเจา้อาวาส

ของวดัเสา้หลิน 

จากน้ัน ชมการแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนั้กท่องเท่ียวไดช้ม ท่ี

โรงเรียนฝึกกงัฟใูนบริเวณใกลเ้คียงวดัเสา้หลิน และนําท่านเดินทางสู่ เมืองซินหม่ี  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ  ภตัตาคาร เมนูพิเศษ สุก้ีหมอ้ไฟ 

ท่ีพกั โรงแรม  Zhengzhou Cheered Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัท่ี 3 ซินหม่ี – อุทยานหยุนไถซาน (รวมรถอทุยาน) – ลัว่หยาง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 นําท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานท่ีสวยงามท่ีสุดของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของ

ประเทศจีน มีพื้ นท่ีประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร สมัผสัหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาติท่ีไดบ้รรจงสรา้ง

อยา่งงดงาม ชมน้ําตกท่ีมีฟองน้ําใสสะอาด กระจายดุจดงัสาํลี ตอนกลางวนัจะมีแสงสีรุง้พาดโคง้ทิวทศัน์

เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอ้ือมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขาตลอดปี โดยเฉพาะช่วงฤดู

ใบไมเ้ปล่ียนสีจะเหมือนอุทยานท่ีเต็มไปดว้ยสีสันของใบไมห้ลากสีสวยงามเต็มพื้ นท่ีทัว่อุทยานสวรรค์

หยุนไถซาน จนทาํใหท่ี้น่ีไดร้บัการขนานนามวา่ "จิว่ไจโ้กวน้อย" อีกดว้ย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองลัว่หยาง อดีตราชธานีท่ียิ่งใหญ่สืบต่อกนัมาถึง 10 ราชวงศย์ืนยาวนับเป็นท่ี

สองรองจากซีอาน จกัรพรรดินี “บเูซ็คเทียน” โปรดปรานเมืองลัว่หยางมาก ตั้งใหเ้ป็นราชธานีในสมยัท่ี

พระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญิง พระราชทานนามเมืองวา่ “นครเสินต”ู มีความหมายวา่ “เทพนคร” 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ท่ีพกั โรงแรม Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัท่ี 4 
ถํ้าแกะสลกัหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจา้กวนอ ู– ลัว่หยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็ว

สูง) – จตัรุสัหอกลอง+หอระฆงั – ชมโชวร์าชวงศถ์งั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 นําท่านชม ถํ้าแกะสลกัหลงเหมิน (หลงเหมินสือค)ู หรือ ถํ้าประตมูงักร หมู่ถํ้าพนัพระท่ีตั้งอยูริ่มฝัง่น้ําอ๋ี

เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีสาํคญัและน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดแห่งหน่ึงของจีน สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ใน

สมยัเว่ยเหนือ และสรา้งเพ่ิมเติมเร่ือยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินใหเ้ป็นถํ้าหรือ

อุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลกัเสลาเป็นรปูพระพุทธเจา้ พระโพธิสตัว ์เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียน

ภาพจิตรกรรมลงบนผนังถํ้า สรา้งโดยการอุปถมัภข์องชนชั้นสงูในสมยัน้ันๆ บเูซ็คเทียนสมยัเป็นฮองเฮา

เคยพระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองคเ์ป็นจาํนวนมากเพื่อบรูณะถํ้าหินหลงเหมินแห่งน้ี การสรา้ง

ถํ้าพระพุทธแห่งน้ีท่ีไดร้ับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมิ

นเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี ค.ศ. 2000 นําชมวดัถํ้าเฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสงู 17 เมตร

สลกัอยูก่ลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธิสตัวแ์ละทวยเทพ กล่าวกนัวา่ใชพ้ระพกัตรข์องพระนางบเูซ็คเทียน

เป็นแบบในการแกะสลกั  

จากน้ันนําท่านชม ศาลเจา้กวนอู ตั้งอยูท่างใตข้องเมืองลัว่หยางออกไป 7 กิโลเมตร ภายในบริเวณมีรปู

ป้ันกวนอแูมท่พัผูย้ิ่งใหญ่ในสมยัสามก๊ก (ค.ศ.220-265) ผูซ่ึ้งไดร้บัสมญานามใหเ้ป็นถึงมหาเทพแห่ง
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ความจงรกัภกัดี คุณธรรมและความกลา้หาญของชาวจีนอีกทั้งยงัเป็นท่ีฝังศีรษะของกวนอซ่ึูงโจโฉเป็นผูท่ี้

จดัพิธีฝังใหอ้ยา่งสมเกียรติ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูง กลับสู่ เมืองซีอาน จากน้ันชม จัตุรัส

หอกลองและหอระฆงั ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน บนถนนซีตา้เจีย เป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศห์มิง 

ต่อมาในสมยัราชวงศช์ิงไดท้าํการบรูณะข้ึนมาใหมส่องครั้ง โดยรกัษารปูแบบเดิมไว ้มีความสงู 33 เมตร 

หน้ากวา้ง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตร กวา้ง 52.6 

เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตทูางเขา้

ชั้นท่ีสองและชั้นท่ีสามเป็นเคร่ืองใมห้ลงัคามุงดว้ยกระเบ้ืองเคลือบ สรา้งข้ึนในปีท่ี 17 แหง่การครองราชย์

ของ พระจกัรพรรดิหงหวู ่(จหูยวนจาง) ซ่ึงเป็นพระจกัรพรรดิองคแ์รกของราชวงศห์มิง ทางเดินผ่านประตู

ปดูว้ยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท่้านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก ฝัง่ตรงขา้มเป็น 

จตุัรัสหอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง เดิมแขวนระฆัง 1 ใบ เพ่ือตีระฆงับอกเวลาตอน

กลางวนั สงู 38 เมตร ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรสั สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร ก่อดว้ยอิฐดาํ มีประตู

ทั้ง 4 ทิศ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลงัคาส่ีเหล่ียมสองชั้นปลายแหลม  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ เก๊ียวซีอาน 

 นําท่านชม โชวร์าชวงศถ์งั อนัตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมยัราชวงศถ์งัท่ีสะทอ้นให้

เห็นถึงความเจริญทางวทิยาการและศิลปะท่ีรุ่งเรืองอยา่งสงูสุด 

ท่ีพกั โรงแรม Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัท่ี 5 
พิพิธภัณฑก์องทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต ้(รวมรถไฟฟ้า) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:15.35-18.50) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั   

 

นําท่านชม พิพิธภัณฑก์องทัพทหารมา้จิ๋นซีฮ่องเต ้สถานท่ีสําคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน ท่ีไดร้ับการ

ประกาศรบัรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 คือ (รวม

รถไฟฟ้า) นําชมหุ่นป้ันนักรบกองทหารอารกัขาสุสาน ซ่ึงถูกฝังไวใ้ตดิ้นพรอ้มกบัจกัรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้

สุสานทหารหุน่แหง่น้ีชาวนาจีนไดขุ้ดคน้พบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจาํนวนกวา่ 7,000 ตวั หุน่ทหารทุกตวั

มีขนาดเท่าตวัคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกนัทุกตัว มีบนัทึกว่าสุสานแห่งน้ีใชแ้รงงานทาสเป็นจาํนวน

ถึง 726,000 คนใชเ้วลาก่อสรา้ง 36 ปี นําชมประวติัฯ บนจอยกัษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณท่ีคาดวา่

เป็น สุสานของจกัรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต ้ปฐมจกัรพรรดิของประเทศจีนท่ีไดท้รงรวบรวมแผ่นดินจีนใหเ้ป็น

หน่ึงเดียวไดส้ําเร็จ ปัจจุบันมีการคน้พบท่ีตั้งของสุสานแลว้แต่ยงัไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่าง

การศึกษาถึงวธีิการป้องกนัการเส่ือม สภาพของวตัถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถกูอากาศภายนอก จากน้ัน

นําท่านแวะชม สินคา้พ้ืนเมอืงของจีน รา้นผา้ไหม ท่ีมีชื่อเสียงของจนี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 สมควรแกเ่วลานําท่านสู่ สนามบินซีอานเซียงหยาง 

15.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 (ไม่รวมค่าอาหารรอ้นบนเคร่ือง) 

18.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราค่าบริการ : ครบสูตรซีอาน ลัว่หยาง หยุนไถซาน 5 วนั 4 คืน โดยสายการบินแอรเ์อเชีย  

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี  

(เสริมเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด่ียว 

ทา่นละ 

ไม่รวมตัว๋ 

ทา่นละ 

วนัท่ี 14-18 พ.ย. 62 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 

วนัท่ี 06-10 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 18-22 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 25-29 ธ.ค. 62 27,900.- 27,900.- 27,900.- 5,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 28ธ.ค.62-01ม.ค.63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 20,900.- 

วนัท่ี 30ธ.ค.62-03ม.ค.63 29,900.- 29,900.- 29,900.- 5,000.- 21,900.- 

วนัท่ี 06-10 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 20-24 ก.พ. 63 25,900.- 25,900.- 25,900.- 5,000.- 18,900.- 

วนัท่ี 04-08 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 

วนัท่ี 21-25 มี.ค. 63 26,900.- 26,900.- 26,900.- 5,000.- 19,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วนัเดินทางกลบั) ทา่นละ 5,900.- ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน 

(ไม่รวมวีซ่า) 
 

ราคาน้ีไม่รวมคา่วีซ่าเด่ียว ทา่นละ 1,650 บาท 

ราคาน้ีไม่รวมคา่ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทริป 

อตัราดงักล่าวขอสงวนเฉพาะผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางไทยเทา่นั้น 

กรณีถอืหนงัสือเดินทางตา่งชาตกิรณุาเช็คราคาอีกครัง้ 

 

 เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 10 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจาํนวนดงักล่าว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอ้มูล

ความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทั้งไฟลบิ์นและเวลานัดหมายทวัร ์หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน 

3.  การชาํระคา่บริการ 

 โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

 - ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

 - ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  
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 เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพ่ือใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) 

และเบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

 การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจาํ 

    4.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 40 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยทั้งหมด 

    4.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 25 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา้ใชจ้า่ยทั้งหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัรท์ั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได ้          

1. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไมม่ีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร)์ 

3. คณะจองไมถึ่งจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั 

2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 

5.  คา่รถรบัส่งและระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ีบริษัทได ้** 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุมากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายุน้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง่ + ภาษีน้ํามนั  

8.  คา่ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. กระเป๋าเดินทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซ่ีาจนีแบบเด่ียว 4 วนัทาํการ ท่านละ 1,650 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ในกรณีท่ีน้ําหนักเกินกว่าท่ีสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกิน

น้ําหนักตามสายการบินกาํหนด 

4. คา่ทาํหนังสือเดินทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, คา่โทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ 

6. คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 

8. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

 หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เหตุสุดวสิยั อ่ืนๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ่ื์นทดแทนให ้

แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก

ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน

สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นน้ันทางบริษัทฯ 

จะไมร่บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน  

 สาํหรบัผูท่ี้มีความประสงคต์อ้งการขอยืน่วีซ่าเด่ียว 

เอกสารในการยืน่วีซ่าจนีสาํหรบัผูท่ี้ถือพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซ่ีาเด่ียวคา่บริการดงัน้ี ** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วนัทาํการ 1,650 บาท  

- ยืน่ด่วน 2 วนัทาํการ 2,775 บาท  
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1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดือน และมสีภาพสมบรูณไ์มช่าํรุด 

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรบัประทบัตราวซี่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถ่ายหน้าตรง รปูสี 1.5 X 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

 - หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

 - ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2 ขา้ง 

 - ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. สาํหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันกอ่นการส่งเอกสาร

ยืน่วซ่ีา 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปีบริบรูณ ์ตอ้งแนบสติูบตัรตวัจริง, สาํเนาสติูบตัรและสติูบตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถ

ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท่ี้ http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีท่ีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนังสืออนุญาตใหเ้ดินทาง 

 ขอ้มลูจริงเกี่ยวกบัสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทาํงาน ตาํแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบนั ท่ีอยู่ท่ีทาํงาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ท่ีทาํงาน และของญาติ โปรดรบัทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ อาจมีการ

ระงบัการออกวซ่ีา เล่มท่ีมีปัญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ่์มตรวจทุกวนั) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่างน้อย 

5-7 วนัทาํการ (กอ่นออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหน้า   

 ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาท่านจะตอ้งรบัผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์ 

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศ

ไทยเท่าน้ัน 

 - หากไมไ่ดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จา่ยเพ่ิม  1,750 บาท 
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ยกเวน้ แคนาดา บราซิล และอารเ์จนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือน ตอ้งมีหน้าว่าง สาํหรบัประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่างน้อย 2 

หนา้เต็ม   

2.รปูถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จาํนวน 2 ใบ รปูใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน] 

และตอ้งไม่ใชส่ต๊ิกเกอร ์หรือรปูพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ 

- หา้มสวมเส้ือสีขาวเด็ดขาด เช่น เส้ือยดืสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ 

- ตอ้งมีอายุของรปูถ่ายไมเ่กิน   6 เดือน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิ้ มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้รวมถึงใบหทูั้ง  2ขา้ง 

- ไมส่่วมเคร่ืองประดบั สรอ้ย ต่างห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนุญาตการทาํงาน  

4. หนังสือวา่จา้งในการทาํงาน  

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรบัรองตราประทบัรา้นท่ีแปล 

สถานฑตูจนีอาจปฏิเสธไม่รบัทาํวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

2. นํารปูถ่ายเกา่ ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

3. นํารปูถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยืน่ทาํวซ่ีา 

4. นํารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราค่าวีซ่าดว่น ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑตูจนี เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ท่านละ  1,125 บาท  

 

[ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าดว่นได]้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสงูข้ึน ทาํใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน้ํามนัข้ึนในอนาคต 

ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความเป็นจริง 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 

 


