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NT445
ทวัรจ์นี ซอีาน ลวัหยาง หยุนไถซาน 5 วัน 4 คนื (FD)
ทัวรจ์นี , 5 วัน 4 คนื ,

CHEERED HOTEL  , TITAN CENTRAL PARK HOTEL  , SHANYANG JIAN GUO HOTEL

ซอีาน - นงัรถไฟความเร็วสงูสูล่วัหยาง - วดัเสา้หลนิ - ป่าเจดยี ์- การแสดงกงัฟ ู- ประตูเมอืงลจีงิ - ถนนโบราณหมงิชงิ 
ผาหนิแกะสลกัหลงเหมนิ - วดัถ้าํเฟิงเซยีนซอื - พพิธิภณัฑก์องทหารดนิเผาจนิซ ี

โชวร์าชวงศถ์งั - เจดยีห์า่นป่าใหญ ่- กําแพงเมอืงซอีาน - จตัุรสัหอกลองและหอระฆงั 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง) - ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง)

13.30 น.
คณะพรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ประต ู2-3 สายการบนิแอรเ์อเชยี (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น

16.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงซอีาน โดยเทยีวบนิท ีFD588 (ไมร่วมคา่อาหารรอ้นบนเครอืง)

21.35 น.
เดนิทาง ถงึ สนามบนิซอีานเซยีงหยาง เมอืงหลวงของมณฑลสา่นซ ีตังอยู่ในหบุเขาทมีแีม่น ้าํเวย่ไหลผา่น มปีระวัตศิาสตรย์าว นานกวา่ 3,000



ปี ไดถู้กสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยตา่ง  ๆรวมทังสนิ 13 ราชวงศ์
ซอีานไดเ้ป็นศนูยก์ลางการตดิตอ่ทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมระหวา่งจนีกับประเทศตา่ง  ๆทัวโลก เป็นจดุเรมิตน้ของเสน้ทางสายไหมอันเลอืงชอื
มโีบราณสถานโบราณวัตถุเกา่แกอั่นล ้าํคา่และเป็นแหลง่ทอ่งเทยีวทสํีาคัญของจนี หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเขา้สูโ่รงแรมทพัีก

ทพีกั
TITAN CENTRAL PARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ซอีาน - ลวัหยาง(โดยรถไฟความเร็วสงู) - ถ้าํแกะสลกัหลงเหมนิ(รวมรถเล็ก) - ศาลเจา้กวนอ ู- รา้นกระเบอืงมา้สามส ี- เมอืงเจยีวจวั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  

นําทา่นสูส่ถานีรถไฟ เพอืโดยสารรถไฟความเร็ว มุ่งหนา้สู ่เมอืงลวัหยาง อดตีราชธานีทยีงิใหญ่สบืตอ่กันมาถงึ 10
ราชวงศย์ืนยาวนับเป็นทสีองรองจากซอีาน จักรพรรดนีิ “บเูซ็คเทยีน” โปรดปรานเมอืงลัวหยางมาก
ตังใหเ้ป็นราชธานีในสมัยทพีระองคป์ระกาศตนเป็นฮ่องเตห้ญงิ พระราชทานนามเมอืงวา่ “นครเสนิต”ู มคีวามหมายวา่ “เทพนคร”
(หมายเหต ุ: เพอืความสะดวกและรวดเร็ว กระเป๋าเดนิทางและสมัภาระของลกูคา้ตอ้งลากขนึ-ลงรถไฟเอง
แนะนําใหล้กูคา้เตรียมแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับคา้ง 2 คนื สว่นกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ล็ีอบบขีองโรงแรมทซีอีานคะ่)

นําทา่นชม ถ้าํแกะสลกัหลงเหมนิ (หลงเหมนิสอืค)ู หรือ ถ้าํประตมูงักร (รวมรถเล็ก) หมู่ถ ้าํพันพระทตัีงอยู่รมิฝังน ้าํอเีจยีง
เป็นพทุธสถานเกา่แกท่สํีาคัญและน่าตนืตาตนืใจทสีดุแหง่หนงึของจนี สรา้งราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเวย่เหนือ
และสรา้งเพมิเตมิเรือยมาจนถงึสมัยราชวงศถั์ง โดยการเจาะหนา้ผาหนิใหเ้ป็นถ ้าํหรืออุโมงคเ์ขา้ไป แลว้สลักเสลาเป็นรูปพระพทุธเจา้ พระโพธสิตัว์
เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถงึการเขยีนภาพจติรกรรมลงบนผนังถ ้าํ สรา้งโดยการอุปถัมภข์องชนชนัสงูในสมัยนันๆ
บเูซ็คเทยีนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพยส์ว่นพระองคเ์ป็นจํานวนมากเพอืบรูณะถ ้าํหนิหลงเหมนิแหง่นี
การสรา้งถ ้าํพระพทุธแหง่นีทไีดรั้บอทิธพิลมาจากอนิเดยีและเอเชยีกลาง ปัจจบัุนยูเนสโกป้ระกาศใหห้ลงเหมนิเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี
ค.ศ. 2000 

นําชม วดัถ้าํเฟิงเซยีนซอื ชมพระประธานสงู 17 เมตรสลักอยู่กลางแจง้ แวดลอ้มดว้ยพระโพธสิตัวแ์ละทวยเทพ
กลา่วกันวา่ใชพ้ระพักตรข์องพระนางบเูซ็คเทยีนเป็นแบบในการแกะสลัก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะชม รา้นกระเบอืงมา้สามส ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ทมีาจากกระเบอืง อาทเิชน่ กรอบรูป สนิคา้ของทรีะลกึตา่ง  ๆจากนันนําทา่นชม
สสุานขนุพลกวนอู ตังอยู่ทางใตข้องเมอืงลัวหยางออกไป 7 กโิลเมตร ภายในบรเิวณมรีูปปันกวนอูแม่ทัพผูย้งิใหญ่ในสมัยสามก๊ก(ค.ศ.220-265)
ผูซ้งึไดรั้บสมญานามใหเ้ป็นถงึมหาเทพแหง่ความจงรักภักดี
คณุธรรมและความกลา้หาญของชาวจนีอกีทังยังเป็นทฝัีงศรีษะของกวนอูซงึโจโฉเป็นผูท้จัีดพธิฝัีงใหอ้ย่างสมเกยีรต ิ

จากนันเดนิทางสู ่เมอืงเจยีวจวั

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
SHANYANG JIAN GUO HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เจยีวจวั - อทุยานหยุนไถซาน - รา้นสนิคา้เยอืไผ ่- ซนิหมี

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก  

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานหยุนไถซาน อุทยานทสีวยงามทสีดุของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจนี มพีนืทปีระมาณ 190
ตารางกโิลเมตร สมัผัสหยุนไถซาน อุทยานธรรมชาตทิไีดบ้รรจงสรา้งอย่างงดงาม ชมน ้าํตกทมีฟีองน ้าํใสสะอาด กระจายดจุดังสําลี
ตอนกลางวันจะมแีสงสรีุง้พาดโคง้ทวิทัศนเ์ป็นภเูขาสงูตระหงา่นเกนิเออืมถงึเมฆและหมอกลอยหนุนระหวา่งยอดเขาตลอดปี



โดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมเ้ปลยีนสจีะเหมอืนอุทยานทเีต็มไปดว้ยสสีนัของใบไมห้ลากสสีวยงามเต็มพนืททัีวอุทยานสวรรคห์ยุนไถซาน
จนทําใหท้นีีไดรั้บการขนานนามวา่ "จวิไจโ้กวนอ้ย" อกีดว้ย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะชม รา้นสนิคา้เยอืไผ ่เป็นสนิคา้ทผีลติมาจากผา้เยือไผ ่อาทเิชน่ เสอืผา้ ผา้เช็ดตัว ยาสฟัีน น ้าํยาซกัลา้ง และของใชต้า่งๆภายในบา้น
ฯลฯ

จากนันนําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงซนิหม ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
CHEERED HOTEL ระดะับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
วดัเสา้หลนิ(รวมรถเล็ก) - ป่าเจดยี ์- ชมการแสดงกงัฟ ู- ลวัหยาง - ซอีาน(โดยรถไฟความเร็วสงู) - จตัรุสัหอกลอง+หอระฆงั -
ชมโชวร์าชวงศถ์งั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

เดนิทางสู ่เมอืงเตงิเฟิง ซงึเป็นทตัีงของสถานทขีนึชอืในดา้นศลิปะมวยจนี (วทิยายุทธชาวจนี) 

นําทา่นชม วดัเสา้หลนิ (รวมรถอุทยาน) ตังอยู่อําเภอเตงิฟง เมอืงเจงิโจว ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเ์ซยี ซงึกอ่ตังโดยภกิษุชาวอนิเดยีนามวา่
“พระโพธธิรรม” ซงึเป็นผูนํ้าพทุธศาสนานกิายเซน เขา้มาเผยแพร่พระศาสนาเมอืราวปี พ.ศ. 1070 โดยเนน้การฝึกญาณสมาธเิพอืใหเ้ขา้ถงึสจัธรรม
ตอ่มาอารามแหง่นีกลายเป็นศนูยก์ลางของการฝึกฝนศลิปะการป้องกันตัวทรีูจั้กกันดใีนนาม “กังฟ”ู นําชมสงิสําคัญในวัดเสา้หลนิ อันไดแ้ก่
วหิารสหัสพทุธ สถานทปีระดษิฐานประตมิากรรมรูปพระพทุธเจา้ในอดตี ปัจจบัุน และอนาคต รวม 1,000 องค ์

นําทา่นชม ป่าเจดยี ์หรือ ถา่หลนิ ทมีหีมู่เจดยีก์วา่ 200 องค ์ซงึเป็นสถานทบีรรจอัุฐขิองอดตีเจา้อาวาสของวัดเสา้หลนิ

จากนัน ชมการแสดงกงัฟ ูทมีกีารสบืทอดเป็นบทเรียนและมกีารจัดแสดงใหนั้กทอ่งเทยีวไดช้ม ทโีรงเรียนฝึกกังฟใูนบรเิวณใกลเ้คยีงวัดเสา้หลนิ

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลวัหยาง อดตีราชธานีในสมัยราชวงศฮั์นตะวันออก

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ เพอืโดยสารรถไฟความเร็วสงู กลับสู ่เมอืงซอีาน

จากนัน ชมจตัรุสัหอกลอง ตังอยู่ใจกลางเมอืงซอีาน บนถนนซตีา้เจยี เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ
ตอ่มาในสมัยราชวงศช์งิไดทํ้าการบรูณะขนึมาใหม่สองครัง โดยรักษารูปแบบเดมิไว ้มคีวามสงู 33 เมตร หนา้กวา้ง 9 เมตร และลกึ 3 เมตร
โครงสรา้งหลังคาเป็นไม ้3 ชนั ฐานอฐิสงู 77 เมตร กวา้ง 52.6 เมตร ยาว 38 เมตร ประตดูา้นเหนือและใตส้งูและกวา้ง 6 เมตร
ชนัลา่งกอ่เป็นผนังอฐิและประตทูางเขา้ชนัทสีองและชนัทสีามเป็นเครืองใมห้ลังคามุงดว้ยกระเบอืงเคลอืบ สรา้งขนึในปีท ี17
แหง่การครองราชยข์อง พระจักรพรรดหิงหวู ่(จหูยวนจาง) ซงึเป็นพระจักรพรรดอิงคแ์รกของราชวงศห์มงิ ทางเดนิผา่นประตปูดูว้ยหนิแกรนติ
มคีวามคงทนแข็งแรงทนทาน พรอ้มใหท้า่นถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึ 

ฝังตรงขา้มเป็น จตัรุสัหอระฆงั เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห์มงิ เดมิแขวนระฆัง 1 ใบ เพอืตรีะฆังบอกเวลาตอนกลางวัน สงู 38 เมตร
ฐานสเีหลยีมจัตรัุส สง 8.6 เมตร กวา้งและยาว 35.5 เมตร กอ่ดว้ยอฐิดํา มปีระตทัูง 4 ทศิ สงูและกวา้ง 6 เมตร หลังคาสเีหลยีมสองชนัปลายแหลม
และใหเ้วลาอสิระในการชอ้ปปิง

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตคาร 



จากนันนําชม โชวร์าชวงศถ์งั ตระการตากับการแสดงนาฏศลิป์ชดุตา่งๆในสมัยราชวงศถั์ง
ทสีะทอ้นใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการและศลิปะทรีุ่งเรืองอย่างสงูสดุ

ทพีกั
TITAN CENTRAL PARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
พพิธิภณัฑก์องทพัทหารจนิซฮีอ่งเต(้รวมรถไฟฟ้า) - รา้นผา้ไหม - เจดยีห์า่นป่าใหญ(่ไมข่นึเจดยี)์ - ผา่นชมกําแพงเมอืงซอีาน -
ซอีาน(สนามบนิซอีานเซยีงหยาง) - กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก

นําทา่นชม พพิธิภณัฑก์องทพัทหารมา้จนิซฮีอ่งเต ้(รวมรถไฟฟ้า) สถานทสํีาคัญทสีดุของเมอืงซอีาน
ทไีดรั้บการประกาศรับรองจากองคก์รยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ในปี ค.ศ. 1987 

นําชม หุน่ปนันกัรบกองทหารอารกัขาสสุาน ซงึถูกฝังไวใ้ตด้นิพรอ้มกับจักรพรรดจินิซฮี่องเต ้สสุานทหารหุน่แหง่นีชาวนาจนีไดข้ดุคน้พบในปี
ค.ศ. 1974 เป็นจํานวนกวา่ 7,000 ตัว หุน่ทหารทกุตัวมขีนาดเทา่ตัวคนจรงิ และมใีบหนา้แตกตา่งกันทกุตัว
มบัีนทกึวา่สสุานแหง่นีใชแ้รงงานทาสเป็นจํานวนถงึ 726,000 คนใชเ้วลากอ่สรา้ง 36 ปี นําชมประวัตฯิ บนจอยักษ์ 360 องศา 

ผา่นชมบรเิวณทคีาดวา่เป็น สสุานของจกัรพรรดจินิซฮีอ่งเต ้ปฐมจักรพรรดขิองประเทศจนีทไีดท้รงรวบรวมแผน่ดนิจนีใหเ้ป็นหนงึเดยีวไดสํ้าเร็จ
ปัจจบัุนมกีารคน้พบทตัีงของสสุานแลว้แตยั่งไม่มกีารเปิดสสุาน คงอยู่ในระหวา่งการศกึษาถงึวธิกีารป้องกันการเสอืม
สภาพของวัตถุโบราณทอีาจเสยีหายเมอืถูกอากาศภายนอก 

จากนันนําทา่นแวะชม สนิคา้พนืเมอืงของจนี รา้นผา้ไหม ทมีชีอืเสยีงของจนี

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ สกุมีองโกล

บา่ย
นําทา่นชม เจดยีห์า่นป่าใหญ ่(Big Goose Pagoda) (ไม่รวมคา่ขนึเจดยี)์ แหง่วัดฉือเอนิ สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 โดย ถังเกาจง (หลจีอื)
ฮ่องเตอ้งคท์สีาม แหง่ราชวงศถั์ง และ ไดน้มินตพ์ระภกิษุสวนจัง หรือรูจั้กในนามพระถังซมัจัง พระเถระทมีชีอืเสยีงทสีดุในสมัยถัง ซงึใชเ้วลากวา่
15 ปี จารกิไปถงึอนิเดยีและไดนํ้าพระธรรมคําสงัสอนในพระพทุธศาสนา กลับมาเผยแผ ่ในแผน่ดนิจนีใหม้าอยู่ทวัีดฉือเอนิแหง่นี
พระถังซมัจังไดใ้ชเ้วลาออกแบบและร่วมสรา้งเจดยีห์า่นป่าใหญ่ในวัดฉือเอนิเพอืใชใ้นการเก็บรักษาพระไตรปิฎก
ททีา่นไดนํ้ามาจากอนิเดยีและแปลเป็นภาษาจนีนับจํานวนกวา่พันเลม่ 

นําทา่น ผา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเกา่แกก่วา่ 600 ปี (ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดี
กําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร
มปีระตเูขา้ออกทังสดีา้นรวม 13 ประต ูประต ูนําทา่นผา่นชมกําแพงเมอืงโบราณ ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์มงิ มอีายุเกา่แกก่วา่ 600 ปี
(ค.ศ.1374-1378) และไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างด ีกําแพงจากทศิเหนือถงึทศิใตย้าว 2.8 กโิลเมตร ทศิตะวันออกถงึทศิตะวันตกยาว 4.2 กโิลเมตร
ความยาวโดยรอบ 14 กโิลเมตร สงู 12 เมตร มปีระตเูขา้ออกทังสดีา้นรวม 13

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ เป็ดยา่ง

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่สนามบนิซอีานเซยีงหยาง

22.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ีFD589 (ไม่รวมคา่อาหารรอ้นบนเครือง)

01.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรจ์นี



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพฤหัสบดที ี20 มถิุนายน 2562 เวลา 11:04 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรจ์นี

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ท่านขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุป๊มกีาร คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทุกครงั
มฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ

• การชําระคา่บรกิาร
• กรณุาชําระมดัจํา ท่านละ 10,000.- บาท

•  กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง

• การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา
• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

•  แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา้ใชจ้่ายทังหมด

• ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีกัโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากคา่ตวัเป็นการเหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่านออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ท่านขนึไปออกเดนิทาง (มหีวัหนา้หวัหนา้ทัวร)์

• คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง

อัตราบรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัด

• คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านตอ่หนงึหอ้ง)

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ

• คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบุ

• คา่รถรบัสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบุ

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์
• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท
[ระยะเวลา 5-7 วัน] เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3
ลา้นบาท]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5
ลา้นบาท]

• รวมภาษีสนามบนิทุกแหง่ + ภาษีน ้าํมนั



หมายเหตุ

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรับผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย

อัตราบรกิารนไีมร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• กระเป๋าเดนิทาง

• กระเป๋าเดนิทางในกรณทีนี ้าํหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมั/ท่าน สว่นเกนิน ้าํหนักตามสายการบนิกาํหนด

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครอืงดมื, คา่อาหารทสีงัเพมิเอง,คา่โทรศพัท ,์คา่ซกัรดีฯลฯ

• คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมยนืวซีา่จนี แบบเดยีว 4 วนั ทําการ สําหรบัพาสปอรต์ไทย ทา่นละ 1,650 บาท

• คา่ทําใบอนญุาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ

• บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ

• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาํคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจาํนวนเงนิ 400 หยวน
/ คน / รา้น

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิท ฯ กอ่นทุกครงั มเิช่นนันทางบรษัิท ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทังสนิ

• ยนืวซีา่เดยีวคา่บรกิารดงัน ี
• ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท

• ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท

• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณไ์มช่ํารดุ

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ



พนืหลงัขาวเท่านันและตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2 ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง

• กรณเีดก็, นักเรยีน, นักศกึษา
• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเดก็ฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี
http://www.consular.go.th/)

• กรณทีเีดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนญุาตใหเ้ดนิทาง ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททีํางาน ตาํแหนง่งาน ทอียูปั่จจุบัน
ทอียูท่ทีํางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณฉีกุเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ททีํางาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ
อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทุกวัน)

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC
ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้งรบัผดิชอบ

• ในการอนญุาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนอืงจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC
กรณุาดแูลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย์

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเท่านัน

• หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,210 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ จ่ายเพมิ 1,750 บาท

เอกสารทตีอ้งเตรยีม
• พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พนืหลงัขาวเท่านัน**

• และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์
• หา้มสวมเสอืสขีาวเดด็ขาด เช่น เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ

• ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน

• รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูัง 2ขา้ง

• ไมส่ว่มเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา

• ใบอนญุาตการทํางาน

• หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน

• สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล รบัรองตราประทับรา้นทแีปลสถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้
พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี
• ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก

• นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้



• นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่

• นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้
• ยนืวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพมิท่านละ 1,125 บาท

(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยยีมสาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยีลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

ประกาศ

เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ
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