


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองซีอาน	-	ซีอาน
พักที่	TITAN
CENTRAL	PARK
HOTEL	หรือเทียบเทา
5	ดาว

2 รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	เมืองลั่วหยาง	-	วัดมาขาว	หรือ	วัดไป
หมา	-	เมืองเติงฟง	-	วัดเสาหลิน	-	ปาเจดีย	-	ชมการแสดงกังฟู

พักที่	WAN	LEE	ZS
HOTEL	หรือเทียบเทา
4	ดาว

3 ถํ้าหินหลงเหมิน	-	วัดถํ้าเฟ่ิงเซียนซื่อ	-	รถไฟความเร็วสูง	จีน	-	ซี
อาน	-	โชวราชวงศถัง

พักที่	TITAN
CENTRAL	PARK
HOTEL	หรือเทียบเทา
5	ดาว

4 สุสานจิน๋ซีฮองเต	-	สุสานของจักรพรรดิ	-	กําแพงเมืองโบราณซี
อาน	-	จัตุรัสหอกลอง	-	จัตุรัสหอระฆัง	-	ถนนคนเดินอิสลาม

พักที่	TITAN
CENTRAL	PARK
HOTEL	หรือเทียบเทา
5	ดาว

5 เจดียหานป าใหญ	-	รานหยก	-	สุสานพระนางบูเช็คเทียน	-	ทา
อากาศยานเมืองซีอาน

6 สนามบินดอนเมือง

17	มี.ค.	61	-	22	มี.ค.	61 ฿23,999 ฿23,999 ฿23,999 ฿4,999



ไมรวมคาอาหารบนเครื่อง

18.00	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	สายการบินนกสกูต	(XW)	โดยมีเจาหนาที่คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

20.50	น.	ออกเดินทางสู	เมืองซีอาน	โดยสายการบินนกสกูต	เทีย่วบินที	่XW890	**ไมรวมคาอาหาร
บนเครื่อง***

00.45	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานเมืองซีอาน	เมืองหลวงของมณฑลสานซี	ตั้งอยุในหุบเขาที่มีแมน้ําเวย
ไหลผาน	มีประวัติศาสตรยาวนานกวา	3,000	ปี	ไดถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม	“นครฉางอาน”	เคยเป็นเมือง
หลวงในสมัยตางๆ	รวมทั้งสิ้น	13	ราชวงศ	ซีอานเป็นศูนยกลางการติดตอทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวาง
จีนกับประเทศตางๆ	ทั่วโลก	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว	นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที	่TITAN	CENTRAL	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	พักที่	TITAN	CENTRAL	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการในเมืองซีอาน	มณฑลสานซี	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	มีพื้นที่รวมประมาณ	5	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยาน
ที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ทาอากาศยานแหงน้ี
สามารถเชื่อมตอไปยัง	79	เมือง	ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี	ในประเทศจีน	และเป็นหน่ึงในเมืองสําคัญใน
ประวัติศาสตรจีน	ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกวา	3,100	ปี	โดยชื่อเดิมวา
ฉางอาน	ภูมิอากาศของภูมิภาคน้ีอบอุน	มีฝนตกมาก	มีปริมาณฝนเทียบไดใกล
เคียงกับภูมิภาคดานใตของประเทศจีนในปัจจุบัน	ดังน้ัน	ประชากรที่น่ีจึงคอน
ขางมาก	ทางตะวันออกของ	ซีอาน	หางไปประมาณ	6	กิโลเมตร

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



นําทานสู	สถานีรถไฟ	เพื่อโดยสาร	รถไฟความเร็วสูง	(G672/09.10-10.52	น.)
มุงหนาสู	เมืองลัว่หยาง	อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมาถึง	10	ราชวงศยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน

จักรพรรดินี	“บูเซ็คเทียน”	โปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก	ตั้งใหเป็นราชธานีในสมัยที่พระองคประกาศตนเป็น
ฮองเตหญิง	พระราชทานนามเมืองวา	“นครเสินตู”	มีความหมายวา	“เทพนคร”	(กระเป าเดินทางตองลากเอง
เพื่อความรวดเร็ว)

นําทานเดินทางสู	วัดไป หมา	หรือ	วัดมาขาว	สรางขึน้เมื่อสมัยราชวงศฮ่ัน	วัดมาขาวถือวาเป็นปฐมสังฆา
ราม	หรือ	วัดพุทธแหงแรกในประเทศจีน	ปัจจุบันมีอาคารศาลาตางๆ	เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปฝ ายมหายาน
มากมาย	สรางสมัยแตกตางกัน	ตั้งแตสมัยราชวงศฮ่ัน	ราชวงศหยวน	มีหองโถงตางๆวัดมาขาวยังคงเป็นสถาน
อันศักดิส์ิทธิ	์ที่พุทธศาสนิกชนประเทศตาง	ๆ	จํานวนมากไปนมัสการ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
เดินทางสู	เมืองเติงเฟิง	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ขึน้ชื่อในดานศิลปะมวยจีน	(วิทยายุทธชาวจีน)
นําทานชม	วัดเสาหลิน	(รวมรถเล็ก)	ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเซี่ย	ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนาม

วา	“พระโพธิธรรม”	ซึ่งเป็นผูนําพุทธศาสนานิกายเซน	เขามาเผยแพรพระศาสนาเมื่อราวปี	พ.ศ.	1070	โดยเนน
การฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม	ตอมาอารามแหงน้ีกลายเป็นศูนยกลางของการฝึกฝนศิลปะการ
ปองกันตัวที่รูจักกันดีในนาม	“กังฟู”
นําชมสิ่งสําคัญใน	วัดเสาหลิน	อันไดแก	วิหารสหัสพุทธ	สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาใน

อดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	รวม	1,000	องค	นําทานชม	ป าเจดีย	หรือ	ถาหลิน	ที่มีหมูเจดียกวา	200	องค	ซึ่งเป็น
สถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน
จากน้ันชม	การแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม	ที่โรงเรียน

ฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่WAN	LEE	ZS	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

เป็นชื่อที่ตั้งขึน้ในสมัยสงครามระหวางรัฐ	(จานกัว๋กอนคริสตกาล	403-221	ปี)
อยางไรก็ตามประวัติศาสตรของพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของลั่วหยางน้ีมีมากอนหนา
น้ันยาวนานมานับพัน	ๆ	ปี	เน่ืองจากตั้งอยูในเขตพื้นที่การดํารงชีพและการ
ปกครองของบรรพบุรุษชาวจีนมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ	โดยพื้นที่อันเป็นเมือง
ลั่วหยางในปัจจุบันก็ปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมาย

วัดไปหมา	หรือ	วัดมาขาว	เมืองลั่วหยาง	มณฑลเหอหนาน	ประเทศจีน	สราง
ขึน้เมื่อสมัยราชวงศฮ่ัน	วัดมาขาวถือวาเป็นปฐมสังฆาราม	หรือ	วัดพุทธแหง
แรกในประเทศจีน	โดยกวา	2,000	ปีที่ผานมา	วัดแหงน้ีผานรอนผานหนาวมา
มากมาย	ผานยุคสมัยรุงเรือง	และรวงโรยของพุทธศาสนาในประเทศจีนมาก็
มาก	กระทั่งปัจจุบัน	อารามที่เห็นอยูในปัจจุบันน้ันตางกอสรางขึน้ในสมัยหมิง
และชิงทั้งสิ้น	โดย	วิหารพระใหญ	เป็นสิ่งกอสรางหลักของวัด	แผนผังวัดมา
ขาว	เป็นรูป	4	เหลี่ยม	มีพื้นที่กวาง	4	หมื่นตารางเมตร

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เมืองเติงฟง	(หยางเฉิง)	ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศเซี่ย

วัดเสาหลินมีชื่อเสียงโดงดังมากที่สุดในประเทศจีนและในตางประเทศ	ไดรับ
การกลาวขานในเรื่องของกระบวนทาวิทยายุทธ	เพลงหมัดมวย	พลังลมปราณ
และกังฟูเสาหลินเป็นอยางมาก	เป็นแหลงวิชาการตอสูและศิลปะการปองกัน
ตัวที่ยิ่งใหญที่สุดของจีน	ปรากฏชื่อในนิยายกําลังภายในหลายตอหลายเรื่อง
ซึ่งลวนแตกลาวถึงวิชาเพลงหมัดมวย	พลังลมปราณและกังฟูเสาหลินอยูเสมอ

ป าเจดีย	สุสานเจาอาวาสและหลวงจีน	พระพุทธรูปภายในวิหารเจาอาวาส
สถาปัตยกรรมตาง	ๆ	ภายในวัดเสาหลินมีเป็นจํานวนมาก	บริเวณดานหนา
ของอารามตาฉงเป าเทียน	ประกอบดวยอารามและวิหารหลวงหลายหลัง	ซึ่ง
ลวนแตเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ	ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ
เฉพาะตัวเชน	อารามตัก๊มอ,	อารามไปอี,	อารามพระพุทธ,	อารามเจาอาวาส
โดยเฉพาะอารามเจาอาวาส	เคยใชเป็นสถานที่สําคัญสําหรับตอนรับวลาดิมีร
ปูติน	ประธานาธิบดีแหงรัสเซียซึ่งเป็นผูมีความสนใจสวนตัวและความ
เชี่ยวชาญในศิลปะปองกันตัวหลายแขนง	[24]	ที่เยือนวัดเสาหลิน

ชมการแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทอง
เที่ยวไดชม	ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	WAN	LEE	ZS	HOTEL	หรือเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานชม	ถํ้าหินหลงเหมิน	(หลงเหมินสือคู)	หรือ	ถํ้าประตูมังกร	(รวมรถราง)	หมูถํ้ าพันพระที่ตั้งอยูริม

ฝ่ังน้ําอีเ๋จียง	เป็นพุทธสถานเกาแกที่สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจที่สุดแหงหน่ึงของจีน	สรางราวปี	พ.ศ.	1038	ใน
สมัยเวยเหนือ	และสรางเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศถัง	โดยการเจาะหนาผาหินใหเป็นถํ้าหรืออุโมงค
เขาไป	แลวสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจา	ปัจจุบันยูเนสโกประกาศใหหลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี
ค.ศ.	2000
นําชม	วัดถํ้าเฟ่ิงเซียนซื่อ	ชมพระประธานสูง	17	เมตรสลักอยูกลางแจง	แวดลอมดวยพระโพธิสัตวและทวย

เทพ	กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานแวะ	รานกระเบื้องสามสี	ใหทานเลือกชมและเลือกซื้อ	สินคาพื้นบานที่มีชื่อเสียงของมณฑล

เหอหนาน	ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถัง
จากน้ันนําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อโดยสาร	รถไฟความเร็วสูง	ขบวนที่	(G853/15.23-17.05	น.)	กลับสู

เมืองซีอาน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เกีย๊วซีอาน
นําทานชม	โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ	ถังที่สะทอนใหเห็น

ถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด
พักที	่TITAN	CENTRAL	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ถํ้าหินหลงเหมิน	มีอายุราว	1,500	ปี	เริ่มกอสรางในรัชสมัยเวยเหนือ	ค.ศ.	494
ใชระยะเวลาในการกอสราง	บูรณะ	และตอเติมยาวนานถึง	400	กวาปีจนถึงยุค
ราชวงคถังและซง	ถํ้าหินหลงเหมิน	มีอายุราว	1,500	ปี	เริ่มกอสรางในรัชสมัย
เวยเหนือ	ค.ศ.	494	ใชระยะเวลาในการกอสราง	บูรณะ	และตอเติมยาวนานถึง
400	กวาปีจนถึงยุคราชวงคถังและซง	มีความยาวตั้งแตเหนือจรดใตประมาณ
1	กิโลเมตร	ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถํ้าผาแกะสลักอยูจํานวน2,100	กวาคูหา
โพรงแทนบูชา	2,345	ชอง	ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกตางๆ
อีก	3,600	กวาหลัก	รวมถึงเจดียพุทธ	50	กวาแหง	พระพุทธรูปสลักมากกวา
100,000	องค	องคใหญสูงสุด	17	เมตร	องคเล็กสุดเพียงแค	2	ซ.ม.

วัดถํ้าเฟ่ิงเซียนซื่อ	ชมพระประธานสูง	17	เมตรสลักอยูกลางแจง	แวดลอมดวย
พระโพธิสัตวและทวยเทพ	กลาวกันวาใชพระพักตรของพระนางบูเซ็คเทียน
เป็นแบบในการแกะสลัก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ารออกแบบระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งหมดไดถูกออกแบบมาจากตางประเทศ
รถไฟความเร็วสูงจาก	"กวางโจว"	ไป	"กุยหลิน"	น้ันมีระยะทางประมาณ	450
กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงครึ่ง	-	3	ขั่วโมง	...	มีเที่ยวการเดินรถ
แทบจะทุกๆครึ่งชั่วโมงตลอดทั้งวัน	เที่ยวแรกที่ออกจาก	"กวางโจว"	เริ่มเวลา
7:30	จนถึง	20:00	เป็นเที่ยวสุดทาย

เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี	ในประเทศจีน	และเป็นหน่ึงในเมืองสําคัญใน
ประวัติศาสตรจีน	ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกวา	3,100	ปี	โดยชื่อเดิมวา
ฉางอาน	ภูมิอากาศของภูมิภาคน้ีอบอุน	มีฝนตกมาก	มีปริมาณฝนเทียบไดใกล
เคียงกับภูมิภาคดานใตของประเทศจีนในปัจจุบัน	ดังน้ัน	ประชากรที่น่ีจึงคอน
ขางมาก	ทางตะวันออกของ	ซีอาน	หางไปประมาณ	6	กิโลเมตร



	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	เกีย๊วซีอาน
	พักที่	TITAN	CENTRAL	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ
ถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันชม	กองทัพทหารดินเผาของจิน๋ซีฮองเต	สถานที่สําคัญที่สุดของเมืองซีอานที่ไดรับการประกาศ

รับรองจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี	ค.ศ.	1987	คือ	(รวมรถไฟฟา)
นําชม	หุนป้ันนักรบกองทหารอารักขา	สุสานซึ่งถูกฝังไวใตดินพรอมกับจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเต	สุสานทหาร

หุนแหงน้ีชาวนาจีนไดขุดคนพบในปี	ค.ศ.	1974	เป็นจํานวนกวา	7,000	ตัว	หุนทหารทุกตัวมีขนาดเทาตัวคนจริง
และมีใบหนาแตกตางกันทุกตัว	มีบันทึกวาสุสานแหงน้ีใชแรงงานทาสเป็นจํานวนถึง	726,000	คนใชเวลา
กอสราง	36	ปี
นําชม	ประวัติฯ	บนจอยักษ	360	องศา	ใหทานไดผานชมบริเวณที่คาดวาเป็น	สุสานของจักรพรรดิจิน๋ซี

ฮองเต	ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวมแผนดินจีนใหเป็นหน่ึงเดียวไดสําเร็จ	ปัจจุบันมีการคนพบ
ที่ตั้งของสุสานแลวแตยังไมมีการเปิดสุสาน	คงอยูในระหวางการศึกษาถึงวิธีการปองกันการเสื่อม	สภาพของ
วัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเป็ดยาง

ชวงบาย	
นําทานแวะชม	รานผาไหม	ใหทานชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑจากไหม	เชน	ผาปูที่นอน	ปลอก	เป็นตน
นําทานผานชม	กําแพงเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	มีอายุเกาแกกวา	600	ปี	(ค.ศ.1374-

1378)	และไดรับการอนุรักษไวอยางดี	กําแพงมีความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใตประมาณ	2.8	กิโลเมตร	ทิศตะวัน
ออกถึงทิศตะวันตกประมาณ	4.2	กิโลเมตร	ความยาวโดยรอบ	14	กิโลเมตร	สูง	12	เมตร	มีประตูเขาออกทั้งสี่
ดานรวม	13	ประตู
จากน้ันเที่ยวชม	จัตุรัสหอกลอง	ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	บนถนนซีตาเจีย	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห

มิง	ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึน้มาใหมสองครั้ง	โดยรักษารูปแบบเดิมไว	มีความสูง	33	เมตร
หนากวาง	9	เมตร	และลึก	3	เมตร	โครงสรางหลังคาเป็นไม	3	ชั้น	ฐานอิฐสูง	77	เมตร	กวาง	52.6	เมตร	ยาว	38
เมตร	ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง	6	เมตร	ทางเดินผานประตูปูดวยหินแกรนิต	มีความคงทนแข็งแรง
ทนทาน	พรอมใหทานถายรูปเก็บไวเป็นที่ระลึก
ฝ่ังตรงขามเป็น	จัตุรัสหอระฆัง	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศหมิง	เดิมแขวนระฆัง	1	ใบ	เพื่อตีระฆังบอก

เวลาตอนกลางวัน	สูง	38	เมตร	ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส	สง	8.6	เมตร	กวางและยาว	35.5	เมตร	กอดวยอิฐดํา	มีประตู
ทั้ง	4	ทิศ	สูงและกวาง	6	เมตร	หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม
จากน้ันใหอิสระทานช็อปป้ิงสินคาพื้นเมืองที่	ตลาดมุสลิม	ตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่TITAN	CENTRAL	PARK	HOTEL	หรือเทียบเทา	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



ชาวจีนเรียกสุสานแหงกองทัพของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเตวา	“ฉินหยง”	บางเรียก
“ปิงหมาหยง”	โดยปิง	หมายถึง	ทหาร	,	หมา	หมายถึง	มา	,	หยง	หมายถึง	หุน
ซึ่งสุสานกองทัพมีทั้งหมด	3	หลุม	ซึ่งชาวนาขุดพบโดยบังเอิญ	ในปี	ค.ศ.	1974
โดยชาวนาในหมูบานซีหยาง	ในขณะที่ขุดดินเพื่อทําบอน้ํา	บริเวณเชิงเขาหลี
ซาน	หางจากตัวเมืองซีอาน	ไปทางทิศตะวันออกประมาณ	35	กม.	โดยใน
ระหวางที่ขุดน้ัน	ก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา	ที่ทราบภายหลังวา
มีอายุมากกวา	2,000	ปี	ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดคนพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพ
ทหารดินเผา	สรรพาวุธ	รถมาและมาศึก	จํานวนทั้งสิ้นกวา	7,400	ชิ้น

สุสานฉินสื่อหวงเริ่มกอสรางในสมัยฉินสื่อหวง	ใชระยะเวลากอสรางประมาณ
38	ปี	ตั้งแตปี	246	-	208	กอนคริสตกาล	ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น
2,180	ตร.กม.	แบงออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก	ภายใน
สุสานใชบรรจุพระบรมศพของฉินสื่อหวง	ทรัพยสมบัติตาง	ๆ	ตลอดจนกอง
กําลังทหาร	นางสนมและนางกํานัล	รถมาและขุนพลทหาร	จํานวนมาก	เพื่อ
เป็นตัวแทนของขาราชบริพารในการรวมเดินทางไปยังปรโลกของฉินสื่อหวง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเป็ดยาง

กําแพงเมืองโบราณ	ที่สรางขึน้ในสมัยราชวงศหมิง	มีอายุเกาแกกวา	600	ปี
(ค.ศ.1374-1378)	และไดรับการอนุรักษไวอยางดี	กําแพงจากทิศเหนือถึงทิศ
ใตยาว	2.8	กิโลเมตร	ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว	4.2	กิโลเมตร	ความ
ยาวโดยรอบ	14	กิโลเมตร	สูง	12	เมตร	มีประตูเขาออกทั้งสี่ดานรวม	13	ประตู

จัตุรัสหอกลอง	ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	บนถนนซีตาเจีย	เป็นสถาปัตยกรรม
สมัยราชวงศหมิง	ตอมาในสมัยราชวงศชิงไดทําการบูรณะขึน้มาใหมสองครั้ง
โดยรักษารูปแบบเดิมไว	มีความสูง	33	เมตร	หนากวาง	9	เมตร	และลึก	3
เมตร	โครงสรางหลังคาเป็นไม	3	ชั้น	ฐานอิฐสูง	77	เมตร	กวาง	52.6	เมตร	ยาว
38	เมตร	ประตูดานเหนือและใตสูงและกวาง	6	เมตร	ชั้นลางกอเป็นผนังอิฐ
และประตูทางเขาชั้นที่สองและชั้นที่สามเป็นเครื่องใมหลังคามุงดวยกระเบื้อง
เคลือบ	สรางขึน้ในปีที่	17	แหงการครองราชยของ	พระจักรพรรดิหงหวู	(จู
หยวนจาง)	ซึ่งเป็นพระจักรพรรดิองคแรกของราชวงศหมิง	ทางเดินผานประตู
ปูดวยหินแกรนิต	มีความคงทนแข็งแรงทนทาน	พรอมใหทานถายรูปเก็บไว
เป็นที่ระลึก	ฝ่ังตรงขามเป็น	จัตุรัสหอระฆัง	เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศห
มิง	เดิมแขวนระฆัง	1	ใบ	เพื่อตีระฆังบอกเวลาตอนกลางวัน	สูง	38	เมตร	ฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส	สง	8.6	เมตร	กวางและยาว	35.5	เมตร	กอดวยอิฐดํา	มีประตูทั้ง
4	ทิศ	สูงและกวาง	6	เมตร	หลังคาสี่เหลี่ยมสองชั้นปลายแหลม

ตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	สรางจากอิฐและไม	เป็นอาคารหลังคาสามชั้น	มี
ความสูงทั้งหมด	36	เมตร	หอระฆังแหงน้ีเริ่มสรางเมื่อปีที่	17	สมัยจักรพรรดิหง
อูแหงราชวงศหมิง(ค.ศ.1384)	เป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่เดนชัดของ
ราชวงศหมิง	เป็นหอระฆังที่มีขนาดใหญที่สุดและรักษาไวสมบูรณแบบที่สุด
ของจีนโบราณที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน



ที่ตลาดแหงน้ีเป็นแหลงรวมของหารพื้นเมืองขึน้ชื่อหลากชนิด	รวมถึงรานขาย
ของที่ระลึกและรานขายผลไมแหง	เชน	พุทธา	อินทผาลัม	ลูกพลับ	กีวี่	วอลนัท
และถั่วตางๆ	ก็มีใหทานไดเลือกซื้อมากมายหลายราน	ทานใดที่เป็นนักชิม
รับรองวา	อาหารพื้นเมืองหลากหลายชนิดในตลาดมุสลิมแหงน้ีไมทําใหทาน
ผิดหวังอยางแนนอน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
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ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
นําทานแวะชม	รานยางพารา	ใหทานชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑจากยางพารา	เชนที่นอน	หมอนยางพารา

เป็นตน
นําทานชม	เจดียหานป าใหญ	(Big	Goose	Pagoda)	เจดียตาเอี้ยนถา	ตั้งอยูทางทิศใตของกําแพงเมืองซี

อาน	โดยอยูบนถนนเอี้ยนถาลู	เจดียหานป าใหญ	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	652	องคเจดียมีรูปแบบเรียบงาย	ในศิลปะ
จีนผสมอินเดีย	เดิมน้ันสรางเพียง	5	ชิ้น	แตเมืองซีอานไดประสบภัยแผนดินไหวมาหลายครั้ง	จึงไดมีการบูรณะ
เรื่อยมาและมีการบูรณะใหญในสมัยราชวงศหมิง	และราชวงศชิง	ปัจจุบันองคเจดียมี	7	ชั้น	สูง	64.1	เมตร
จากน้ันนําทานชมอัญมณีลํ้าคา	หยก	เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะเชื่อวาใสแลวจะชวย

ปองกันอันตรายได	ใหทานไดเลือกซื้อ	กําไรหยก	แหวนหยก	หรือผีเซียะสัตวมงคลที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศจีน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	สุสานบูเช็คเทียน	ในปัจจุบันตั้งอยูบนเขาเหลียงซาน	ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลฉาน

ซี	เป็นสุสานที่ทรงพลังและยิ่งใหญ	ขางในสุสาน	บรรจุพระศพของพระเจาถังเกาจง	และพระนางบูเช็คเทียน	ทั้ง
ฝ่ังตะวันตกและตะวันออกของสุสานมีศิลาจารึก	สูงประมาณ	6	เมตร	ตั้งอยู	2	หลัก	ฝ่ังตะวันตก	ศิลาจารึกชื่อ	ซู
เชิง	เป็นจารึกสดุดีคุณูปการตางๆของพระเจาถังเกาจง	แตศิลาจารึกของพระนางอูเจอเทียนที่ฝ่ังตะวันออกกลับ
ไมมีอักษรใดๆจารึกอยูเลย	ศิลาจารึกน้ีจึงเป็นที่รูจักกันในนาม	ศิลาจารึกไรอักษรของจักรพรรดินีบูเช็คเทียน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบิน

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

เจดียหานป าใหญ	(Big	Goose	Pagoda)	แหงวัดฉือเอิน	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.
652	โดย	ถังเกาจง	(หลี่จื้อ)	ฮองเตองคที่สาม	แหงราชวงศถัง	และ	ไดนิมนต
พระภิกษุสวนจั้ง	หรือรูจักในนามพระถังซัมจัง๋	พระเถระที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัย
ถัง	ซึ่งใชเวลากวา	15	ปี	จาริกไปถึงอินเดียและไดนําพระธรรมคําสั่งสอนใน
พระพุทธศาสนา	กลับมาเผยแผ	ในแผนดินจีนใหมาอยูที่วัดฉือเอินแหงน้ี	พระ
ถังซัมจัง๋ไดใชเวลาออกแบบและรวมสรางเจดียหานป าใหญในวัดฉือเอินเพื่อใช
ในการเก็บรักษาพระไตรปิฎก	ที่ทานไดนํามาจากอินเดียและแปลเป็นภาษาจีน
นับจํานวนกวาพันเลม



หยก	(Jade)	คือชื่อที่ใชเรียกหินซึ่งเป็นอัญมณีอันลํ้าคามากชนิดหน่ึง	โดย
เฉพาะชาวจีนถือวาหยกเป็นเจาแหงหินมีคาทั้งมวล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

สุสานบูเช็คเทียน	ในปัจจุบันตั้งอยูบนเขาเหลียงซาน	ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลฉานซี	เป็นสุสานที่ทรงพลังและยิ่งใหญ	ขางในสุสาน	บรรจุ
พระศพของพระเจาถังเกาจง	และพระนางบูเช็คเทียน	ทั้งฝ่ังตะวันตกและตะวัน
ออกของสุสานมีศิลาจารึก	สูงประมาณ	6	เมตร	ตั้งอยู	2	หลัก	ฝ่ังตะวันตก	ศิลา
จารึกชื่อ	ซูเชิง	เป็นจารึกสดุดีคุณูปการตางๆของพระเจาถังเกาจง	แตศิลา
จารึกของพระนางอูเจอเทียนที่ฝ่ังตะวันออกกลับไมมีอักษรใดๆจารึกอยูเลย
ศิลาจารึกน้ีจึงเป็นที่รูจักกันในนาม	ศิลาจารึกไรอักษรของจักรพรรดินีบูเช็ค
เทียน

เป็นทาอากาศยานที่ใหบริการในเมืองซีอาน	มณฑลสานซี	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	มีพื้นที่รวมประมาณ	5	ตารางกิโลเมตร	ซึ่งถือเป็นทาอากาศยาน
ที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน	ทาอากาศยานแหงน้ี
สามารถเชื่อมตอไปยัง	79	เมือง	ทั้งในประเทศและตางประเทศ

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

00.20	น.	ออกเดินทางกลับสู	ประเทศไทย	โดยสายการบินไทยนกสกูต	เทีย่วบินที	่XW889

05.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ

ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และทางบริษทัจะเรียกเก็บคา
ใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	หยวน	/	คน	/	วัน
11.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ันทา

งบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
12.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	10	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	ทางบ

ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
13.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา
เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
14.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
15.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
16.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	14	วันกอนการเดินทาง
17.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว
18.	กรณีคณะออกเดินทางได

-	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทาง	(ไมมีหัวหนาทัวร)
-	คณะจองจํานวนผูใหญ	15	ทานขึน้ไป	ออกเดินทาง	(มีหัวหนาหัวหนาทัวร)
-	คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ไมออกเดินทาง
กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	จะอิง

ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

1.	กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	10,000.	–	บาท	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณา
เตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ทีน่ัง่จะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทานัน้)	หากตองยื่นวีซา	ตองเตรียม
เอกสารยื่นวีซาใหเรียบรอยภายใน	2-3	วันหลังจากทําการจองแลว	(ใชเวลาขอวีซาไมตํ่ ากวา	7	วันทําการ)



2.	กรุณาชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือ	15-20	วันกอนออกเดินทาง	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะ
เรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอง
สํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป	-	กลับ	ชั้นประหยัด
2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)
3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
7.	รวมภาษีสนามบินทุกแหง	+	ภาษีน้ํามัน

1.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	หัก	ณ	ทีจ่าย	3	%

2.	กระเปาเดินทาง
3.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดทาละ	2	ใบ	ใบละ	23	กิโลกรัมตอทาน	หากน้ํา

หนักเกินจะตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
4.	คาทําหนังสือเดินทาง
5.	คาธรรมเนียมการยื่นคําขอวีซาเขาประเทศจีนคาวีซาเดีย่ว	1,500	บาท
6.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ
7.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
9.	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	ทานละ	250	หยวน/ทริป/ทาน	กรณีกรุปออกเดินทางมีจํานวนนอย

กวา	15	ทาน	เก็บคาทิปเพิม่	จาย	300	หยวนตอคน/ทริป

**	ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางบริษทัได	**	
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]
-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี

[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

**กรณีลูกคามีความประสงคจะยื่นวีซาเดีย่ว**
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย	**	ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี	*
-ยื่นธรรมดา	4	วันทําการ	1,500	บาท
-ยื่นดวน	2	วันทําการ	2,550	บาท

1.	หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง
สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	1.5	X	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือ

รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา	
3.	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสง

เอกสารยื่นวีซาสําเนาทะเบียนบาน	และสําเนาบัตรประชาชน	ของผูเดินทางเอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร



กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง
4.	กรณีเด็ก,	นักเรียน,	นักศึกษา

-	กรณีเด็กอายุตํ่ ากวา	18	ปีบริบูรณ	ตองแนบสูติบัตรตัวจริง,	สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่	http://www.consular.go.th/)	
-	กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา	มารดา	ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทางขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา
สถานที่ทํางาน	ตําแหนงงาน	ที่อยูปัจจุบัน	ที่อยูที่ทํางาน	ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน	หมายเลขโทรศัพทบาน	ที่
ทํางาน	และของญาติ	โปรดรับทราบวา	หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ	อาจมีการระงับการออกวีซา	เลมที่
มีปัญหา	(สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)
5.	เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา	ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษทัทัวร

อยางนอย	5-7	วันทําการ	(กอนออกเดินทาง)
6.	โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม	การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร	เป็นเอกสิทธิข์องสถานทูต	และบางครั้งบริษทัทัวรไมทราบลวงหนา
7.	ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตอง

รับผิดชอบ
8.	ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง	เน่ืองจากบริษทัทัวรฯ	ไมทราบกฎกติกา	การยกเวนวีซาในราย

ละเอียด	/	ผูใชบัตร	APEC	กรุณาดูแลบัตรของทานเป็นอยางดี	หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง	ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	อาทิตย
9.	กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ

-	ทางบริษทัฯ	สามารถขอวีซาใหได	เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย	และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเทาน้ัน
-	หากไมไดทํางานในประเทศไทย	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	
-	กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู
เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทีท่างบริษทัสามารถขอวีซาใหได
1.	หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน	จายเพิ่ม	3,560	บาท
2.	หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ	จายเพิ่ม	100	บาท

-	เอกสารทีต่องเตรียม	
1.	พาสปอรต	ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซา	และตราเขา-ออกอยาง

นอย	2	หนาเต็ม
2.	รูปถายสีขนาด	1.5	X	2	น้ิว	จํานวน	2	ใบ	รูปใหมถายมาไมเกิน	6	เดือน	**พื้นหลังขาวเทาน้ัน**	และตองไมใช

สติก๊เกอร	หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
-	หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด	เชน	เสื้อยืดสีขาว	ชุดนักศึกษา	หรือชุดขาราชการ
-	ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน	6	เดือน
-	รูปตองหนาตรง	ไมยิ้มเห็นฟัน	มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง	2ขาง
-	ไมสวมเครื่องประดับ	สรอย	ตางหู	เเวนตาเเฟชั่น	เเวนสายตา
3.	ใบอนุญาตการทํางาน
4.	หนังสือวาจางในการทํางาน
5.	สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย	ยอนหลัง	6	เดือน
6.	กรณีสมรสกับคนไทย	ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรานที่แปล)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให	พาสปอรตของทาน	ในกรณีดังตอไปน้ี
1.	ชื่อเป็นชาย	แตสงรูปถายที่ดูเป็นหญิง	เชน	ไวผมยาว	หรือแตงหนาทาปาก
2.	นํารูปถายเกา	ที่ถายไวเกินกวา	6	เดือนมาใช
3.	นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง	ที่ถายเลน	หรือรูปยืนเอียงขาง	มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา
4.	นํารูปถายที่เป็นกระดาษถายสติกเกอร	หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานฑูตจีน	เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา	
ยื่นวีซาดวน	2	วัน	เสียคาใชจายเพิ่มทานละ	1,050	บาท

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน	25	ประเทศ:	ออสเตรีย	เบลเยี่ยม	สาธารณรัฐเช็ก
เดนมารก	ฟินแลนด	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	กรีซ	ฮังการี	ไอซแลนด	อิตาลี	ลิทัวเนีย	ลัตเวียลักเซมเบิรก	มอลตา	เนเธอ
แลนด	โปแลนด	นอรเวย	โปรตุเกส	สโลวาเกีย	สโลเวเนีย	สเปน	สวีเดน	สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซา
ดวนได)

**การขอวีซาเขาประเทศจีน	สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวง

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


หนา**

ประกาศ	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ใน
อนาคต	ซึ่งทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
หมายเหตุ

**	กรุณากรอกขอมูลตามความเป็นจริง
**	ถาเอกสารสงถึงบริษทัแลวไมครบ	ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม	อาจทําใหทานเกิดความไม
สะดวกภายหลัง	ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง	จึงขออภัยมา	ณ	ที่น้ี	(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

จอยแลนดหักตัว๋	ติดตอเจาหนาที่
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่น	ทานละ	250	หยวน	/ทริป/ตอทาน	กรณีกรุปออกเดิน

ทางมีจํานวนนอยกวา	15	ทาน	เก็บคาทิปเพิ่ม	จาย	300	หยวนตอคน/ทริป	ราคาทัวรน้ียังไมรวมคาวีซากรุป
เก็บเพิม่	1,000	บาท	/วีซาเดีย่ว	1,500	บาท	ทิปหัวหนาทัวรไทย	ขึน้อยูกับความพึงพอใจในบริการ	เอกสารตองสง
กอน	10-15	วันเดินทาง

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและการจราจรโปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทองเทีย่วบาง

รายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดิน
ทางในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตาง

ประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯเพื่อเช็ควากรุปมีการ
คอนเฟริมเดินทางกอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น
สําคัญมาก....หากทานที่ตองการออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,	รถทัวร	,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามเจาหนาที่ทุกครั้งกอน

ทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
ขอควรทราบ	:	รานที่ระบุในโปรแกรม	คือ	รานตุกตาป้ันจิน๋ซี	รานผาไหม	รานใบชา	รานหยก	รานยางพารา	ซึ่ง

จําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะมีผลกับราคาทัวรจึงตองเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	ทุก
รานจําเป็นตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ	60-90	นาที	ซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของ
ลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับใดๆ	ทั้งสิ้น

คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาเขาประเทศจีนวีซากรุป	เป็นวีซากรุป	ตองไป-กลับพรอมกรุป	หากยกเลิก
เดินทาง	วีซาจะถูกยกเลิกทันที	ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทางครัง้อื่นๆได	และกรณียกเลิกเดินทาง
ไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี	
-	หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซากรุป	ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น	ทําใหไมสามารถยื่นวีซากรุปได	ทางบ

ริบัทขอสวงนสิทธิ	์เก็บคาวีซา(ปกติ	4	วันทําการ)	เพิ่ม	15,00	บาท/ทาน	จากราคาทัวร
หมายเหตุ	:	อัตราคาวีซาดังกลาว	สําหรับผูถือพาสปอรตไทยเทานัน้

**วีซากรุปใชสําเนาหนาพาสปอรต	+	รูปถายสแกนชัดเจน	เงื่อนไขรูปถาย	ใชมาตรฐานเดียวกับรูปถายยื่นเขาสถาน
ทูต**
โปรดทราบ	ผูที่มีความประสงค	ยื่นคําขอวีซาจีน	แบบหมูคณะ	(กรุป)	ที่เคยเดินทางไปในประเทศ...	ดังตอไปน้ี

1.อิสราเอล	2.อัฟกานิสถาน	3.ปากีสถาน	4.อุซเบกิสถาน	5.ทาจิกิสถาน	6.เติรกเมนิสถาน	7.คาซัคสถาน	8.อิรัก
9.อิหราน	10.โซมาเรีย	11.อียิปต	12.ซาอุดีอาระเบีย	13.ซีเรีย	14.เลบานอน	15.อินเดีย	16.ศรีลังกา	17.ลิเบีย
18.ซูดาน	19.แอลจีเรีย	20.ไนจีเรีย	21.ตุรกี	22.เยเมน	23.โอมาน	24.จอรแดน	ไมสามารถยื่นคําขอวีซาแบบหมู
คณะ	(กรุป)	ไดตองยื่นคําขอววีซาจีนแบบเดีย่ว	เทานัน้	และใชเวลามากกวากําหนดการเดิม	4	วัน
ทําการ	***เดินทางเขาประเทศดังกลาวตั้งแต	ปี	2014	เป็นตนมา***

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด
2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ	์เก็บคาใชจายทั้งหมด



4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


