


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองซีอาน	-	ซีอาน
พักที่	SKYTEL
HOTEL	ระดับ	4
ดาวหรือเทียบเทา

2 สุสานจิน๋ซีฮองเต	-	เมืองลั่วหยาง
พักที่
MUDANCHENG
HOTEL	ระดับ	4
ดาวหรือเทียบเทา

3 เมืองเติงฟง	-	วัดเสาหลิน	-	ปาเจดีย	-	ชมการแสดงกังฟู	-	เมืองลั่ว
หยาง	-	ถํ้าหลงเหมิน

พักที่	ZIJINGONG
HOTEL	ระดับ	4
ดาวหรือเทียบเทา

4 ซีอาน	-	เจดียหานป าเล็ก	-	เจดียหานป าใหญ	-	จัตุรัสหอกลอง	-	จัตุรัส
หอระฆัง	-	ถนนคนเดินอิสลาม	-	โชวราชวงศถัง	-	ทาอากาศยานเมือง
ซีอาน

5 สนามบินดอนเมือง

13	ธ.ค.	60	-	17	ธ.ค.	60 ฿15,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿3,000

20	ธ.ค.	60	-	24	ธ.ค.	60 ฿15,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿3,000

27	ธ.ค.	60	-	31	ธ.ค.	60 ฿17,888 ฿19,888 ฿19,888 ฿3,000



18.00	น.	พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	3	ประตูหมายเลข	5
เคานเตอร	6	สายการบิน	NOKSCOOT	(XW)	พบเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คกระเปาสัมภาระ	และเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
20.50	น.	นําทุกทานเหินฟาสู	เมืองนครซีอาน	ประเทศจีน	โดยเทีย่วบินที	่XW890	(ใชระยะเวลาบิน	4

ชัว่โมงโดยประมาณ)
00.45	+1	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง	เมืองซีอาน	ประเทศจีนหลังจากผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว	นําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก
พักที	่SKYTEL	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	พักที่	SKYTEL	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

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	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	สุสารกองทัพทหารดินเผาจิน๋ซีฮองเต	ตั้งอยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ	35	กม.	ชาวจีนเรียกสุสานแหงกองทัพของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเตวา	“ฉินหยง”	บางเรียก	“ปิงหมาหยง”
โดยปิง	หมายถึง	ทหาร	,	หมา	หมายถึง	มา	,	หยง	หมายถึง	หุน	ซึ่งสุสานกองทัพมีทั้งหมด	3	หลุม	โดยทางการ



เปิดใหชมเพียงหลุมที่	1	และ	3	เทาน้ัน	สถานที่แหงน้ีถูกขุดพบโดยบังเอิญ	ในปี	ค.ศ.	1974	โดยชาวนาในหมูบาน
ซีหยาง	ในขณะที่ขุดดินเพื่อทําบอน้ํา	บริเวณเชิงเขาหลีซาน
โดยในระหวางที่ขุดน้ันก็บังเอิญพบกับซากของทหารดินเผา	ที่ทราบภายหลังวามีอายุมากกวา	2,000	ปี

ปัจจุบันรัฐบาลจีนขุดคนพบวัตถุโบราณที่เป็นกองทัพทหารดินเผา	สรรพาวุธ	รถมาและมาศึก	จํานวนทั้งสิ้นกวา
7,400	ชิ้น	ภายในบริเวณพื้นที่หลุมสุสานกวา	25,000	ตร.ม.	สุสานจิน๋ซีฮองเตไดรับการคัดเลือกใหเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมในปี	พ.ศ.	2530
จากน้ันนําทานแวะชม	รานเครื่องป้ันดินเผาทหาร	ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคา	และของที่ระลึกอัน

เป็นเอกลักษณแหงเมืองซีอาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองลัว่หยาง(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4-5	ชั่วโมง)	ชื่อของลั่วหยางน้ัน	คําวา	ลั่ว

มาจากชื่อของแมน้ําลั่ว	ขณะที่คําวา	หยาง	จะเป็นการบงบอกวาเมืองแหงน้ีอยูทางดานทิศเหนือของแมน้ําลั่ว	โด
ยลั่วหยางน้ัน	ถือไดวาเป็นหน่ึงใน	7	ราชธานีเกาแหงแผนดินจีน	รวมกับ	อันหยาง	หางโจว	ซีอาน	ไคเฟิง	หนาน
จิง	ปักกิ่ง	และซีอาน

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่MUDANCHENG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	MUDANCHENG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทุกทานเดินทางสู	เมืองเติงเฟิง	หรือหยางเฉิง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	ราชธานีโบราณใน



สมัยราชวงศเซี่ย	ซึ่งเป็นที่ตั้งของ	วัดเสาหลิน	ที่มีความเกาแกอายุมากกวา	1,500	ปี	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
เทือกเขาซงซาน	หน่ึงในจํานวนหายอดเขาอันศักดิส์ิทธิต์ามความเชื่อของชาวจีน	ระหวางเมืองลั่วหยาง	และ
เมืองเจิ้งโจว	โดยจักรพรรดิ	เสี่ยวเหวิน	ทรงสรางขึน้เมื่อ	48	ปี	กอนพุทธศักราช	(ค.ศ.	495)	เพื่อใหเป็นที่พํานัก
ของภิกษุ	ผูเดินทางมาจากอินเดีย	ใหทานชมสถานที่สําคัญในวัดเสาหลินอันไดแก	วิหารสหัสพุทธ	สถานที่
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	รวม	1,000	องค
ชมป าเจดีย	หรือ	ถาหลิน	ที่มีหมูเจดียกวา	200	องค	ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสา

หลิน
จากน้ัน	ชมการแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชมภายในวัดเสาหลิน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางกลับสู	เมืองลัว่หยาง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง)	นําทานชม	ประตูโบราณลีจ่ิง่	ประตูเมือง

โบราณลี่จิ่งไดรับการยกยองวาเป็นหอประตูเมืองอันดับหน่ึงแหงจงหยวน	และเป็นที่หน่ึงแหงประตูเมืองโบราณ
ซึ่งเมื่อเดินผานประตูเขาไปจะมีถนนโบราณเสนยาว	ที่สองขางทางเต็มไปดวยรานคาขายของของชาวบาน	ที่น่ี
จึงไดชื่อวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวเพียงหน่ึงเดียวของลั่วหยาง	ที่รวมเอาที่กิน	พัก	เที่ยว	และซื้อหาของฝากมารวม
ไวไดในที่เดียวกัน	จนมีคํากลาวที่วา	"ไมมาประตูเมืองโบราณลี่จิง	เทากับมาไมถึงเมืองลั่วหยาง"
นําทานสู	รานผลิตภัณฑอาหารพื้นเมือง	ใหทานไดเลือกซื้อผลิตภัณฑสินคาอาหารพื้นเมืองตางๆ	เป็นของ

ฝาก
(OPTIONAL	TOUR	:	ถํ้าผาหลงเหมิน	อยูหางจากตัวเมืองลั่วหยางไปทางใตราว	12	กิโลเมตร	เป็นหมูถํ้ าที่

สลักบนผาหินเกือบ	2,500	ถํ้า	สันนิษฐานวาสรางขึน้เมื่อศตวรรษที่	5-7	ถือเป็น	1	ใน	3	ประติมากรรมถํ้าทาง
พุทธศาสนาที่สําคัญที่สุดของจีน	สถานที่แหงน้ีไดรับการประกาศเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	2000	(ลูกคาสามารถ
สอบถามราคาไดจากไกดทองถื่นในวันเดินทาง)
จากน้ันทําทานเดินทางสูที่พัก	ณ	เมืองหลิงเป า	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ZIJINGONG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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



OPTIONAL	TOUR	:	ถํ้าผาหลงเหมิน	อยูหางจากตัวเมืองลั่วหยางไปทางใตราว	12	กิโลเมตร	เป็นหมูถํ้ าที่
สลักบนผาหินเกือบ	2,500	ถํ้า	สันนิษฐานวาสรางขึน้เมื่อศตวรรษที่	5-7	ถือเป็น	1	ใน	3	ประติมากรรมถํ้าทาง
พุทธศาสนาที่สําคัญที่สุดของจีน	สถานที่แหงน้ีไดรับการประกาศเป็นมรดกโลก	ในปี	ค.ศ.	2000	ลูกคาสามารถ
สอบถามราคาไดจากไกดทองถื่นในวันเดินทาง

ชมการแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทอง
เที่ยวไดชม	ที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัดเสาหลิน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

ประตูมังกร	เขาซีซาน	ตั้งหางจากตัวเมือง	29	กิโลเมตร	เป็นสวนหน่ึงของวัด
ในลัทธิเตา	สรางในชวง	ค.ศ.1718-1843	ผานอุโมงคหินที่สกัดไวตามไหลเขา
พรอมชมศาลเจาและวัดจีนลัทธิเตา	ซึ่งสรางขึน้	ดวยแรงศรัทธาของชาวบานที่
มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ	1,000	ปี	ชมความงดงามของ	ทะเลสาบคุนห
มิง	เตือนฉือ	จากมุมมองจากที่สูง	มาลอดประตูมังกร	หลงเหมิน	ซึ่งสราง	ขึน้ใน
สมัยราชวงศหมิง	เชื่อกันวาเป็น	ประตูแหงความสิริมงคล	ซึ่งถาผูใดไดเดิน
ลอดผานประตูแหงน้ี	จะประสบแตความสําเร็จโชคดี	ประตูแหงน้ีตั้งเดนเป็น
สงาอยูริมหนาผา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ZIJINGONG	HOTEL	ระดับ	4	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
เดินทางกลับเขาสู	เมืองซีอาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	2-3	ชั่วโมง)	นําทานชม	เจดียหานป าเล็ก	ตั้งอยู

ภายในวัดเจี้ยนฝูซึ่งสรางขึน้เมื่อปี	ค.ศ.684	ในสมัยราชวังศถัง	บนพื้นที่อันเป็นวังเดิมของฮองเตสุยหยางตี้หยาง
กวาง	เพื่อเป็นอนุสรณครบรอบ	100	วันการสวรรคตของฮองเตถังเกาจง	โดยแตเดิมมีการตั้งชื่อวาวัดเสี้ยนฝู
กระทั่งปี	ค.ศ.690	ในสมัยของพระนางบูเช็กเทียน	จึงไดเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเจี้ยนฝู	ขณะที่เจดียหานป าเล็กน้ันสราง
ขึน้ในรัชสมัยของฮองเตถังจงจง	ระหวางชวงปี	ค.ศ.707-709	โดยสรางเป็นเจดียทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเจดียหานป า
ใหญ	แตรูปทรงเล็กกวาและเตี้ยกวาเล็กนอย
จากน่ันนําทานชม	พิพิธภัณฑซีอาน	ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน	เป็นพิพิธภัณฑที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคน

พบจาก	สุสานโบราณและของเกาจากพื้นที่ตางๆ	จัดแสดงไวในพื้นที่กวาง	130,000	ตารางเมตร



นําทานแวะรานกระเบื้องสามสี	ใหทานเลือกชมและเลือกซื้อสินคาพื้นบานที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน
ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถัง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	เกีย๊วซีอาน

ชวงบาย
น่ังรถผานชม	เจดียหานป าใหญ	ตั้งอยูทางทิศใตของกําแพงเมืองซีอาน	สรางเสร็จในปี	ค.ศ.	652	ในรัชสมัย

จักรพรรดิถังเกาจง	ฮองเตองคที่สามแหงราชวงศถัง	เจดียหานป าใหญ	องคเจดียมีรูปแบบเรียบงาย	ในศิลปะจีน
ผสมอินเดีย	เดิมน้ันสรางเพียง	5	ชิ้น	แตเมืองซีอานไดประสบภัยแผนดินไหวมาหลายครั้ง	จึงไดมีการบูรณะเรื่อย
มาและมีการบูรณะใหญในสมัยราชวงศหมิง	และราชวงศชิง	ปัจจุบันองคเจดียมี	7	ชั้น	สูง	64.1	เมตร	ฐานของ
องคเจดียวัดจากตะวันออกไปตะวันตกยาว	45.9	เมตร	จากเหนือไปใตยาว	48.8	เมตร	เจดียหานป าใหญ	ศาสน
สถานโบราณที่แสดงถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในแผนดินจีน
จากน้ันนําทานสู	รานผาไหม	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาที่ทําจากผาไหมชั้นดีของประเทศจีน	เชน	ผาหม	เสื้อผา

รองเทา	ชุดเครื่องนอน	เป็นตน
จากน้ันนําทานสู	จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง	นําทานชม	หอระฆัง	ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองซีอาน	สรางจาก

อิฐและไม	เป็นอาคารหลังคาสามชั้น	มีความสูงทั้งหมด	36	เมตร	หอระฆังแหงน้ีเริ่มสรางเมื่อปีที่	17	สมัย
จักรพรรดิหงอูแหงราชวงศหมิง(ค.ศ.1384)	เป็นรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่เดนชัดของราชวงศหมิง	เป็นหอ
ระฆังที่มีขนาดใหญที่สุดและรักษาไวสมบูรณแบบที่สุดของจีนโบราณที่สืบทอดจนถึงปัจจุบัน
ชม	หอกลอง	เมืองซีอานสรางในปี	ค.ศ.	1380	ซึ่งเป็นยุคการปกครองของฮองวูฮองเตแหงราชวงศหมิง	ผาน

การบูรณะสองครั้งสองคราในราชวงศชิง	อาคารสองชั้นที่รับน้ําหนักดวยผนังหลังน้ีสูง	34	เมตร	มีความยาวจาก
ตะวันออกจรดตะวันตก	52.6	เมตร	และความกวางจากเหนือจรดใต	38	เมตร	สถาปัตยกรรมของหอกลอง
เป็นการผสมผสานระหวางรูปแบบศิลปะราชวงศถังและราชวงศชิง	รวมทั้งมีรายละเอียดของนวัตกรรมบาง
อยางแตมเติมอยูดวย
จากน้ันนําทานสู	ถนนคนเดินอิสลาม	ที่บรรยากาศเต็มไปดวยความคึกคัก	สองฝากถนนเรียงรายดวยราน

อาหารนอยใหญติดกัน	ทั้งรานแบบรถเข็นและตั้งโตะมากมายละลานตา	ที่น่ีคือชุมชนอิสลามโบราณของชาวจีน
มีชาวจีนที่นับถือศาสนาอิสลามออกมาน่ังรับประทานอาหารและเดินเลือกซื้อของกินมากมาย	ถนนเสนน้ีมี
อาหารใหเลือกชิมมากมาย

ชวงคํ่า
**อิสระอาหารคํ่า	ณ	ถนนคนเดินอิสลาม	เพื่อความสะดวกในการเลือกชิมอาหารตามอัธยาศัยของ

ทาน**
จากน้ันนําทานเขาชม	โชวราชวงศถัง	เป็นการแสดงถึงเรื่องราวของชาวซีอาน	วิถีชีวิต	ที่เกี่ยวของกับชาวซี

อานและราชวงศถัง	สัมผัสกับความอลังการ	ตื่นตา	ตื่นใจ	ระบบแสงสีเสียง	อันตระการตากับการแสดงโชวยอน
ยุคสมัยราชวงศถังอันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

เจดียหานป าเล็ก	อยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตราว	2	กิโลเมตร	โดด
เดนดวยเจดียสูง	13	ชั้น	เดิมมี	15	ชั้น	แตยอดเจดียหักพังจากแผนดินไหวครั้ง
ใหญ	และยังคงรองรอยน้ันไวอยู

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	บริการทานดวยเมนู	เกีย๊วซีอาน



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

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

โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ
ถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด



อิสระอาหารคํ่า	ณ	ถนนคนเดินอิสลาม

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

02.00	น.	นําทุกทานเหินฟากลับสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW889
05.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม	เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ี	บริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึ้นไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดัง

กลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลงราคา**

1.	นักทองเทีย่วหรือเอเจนซีต่องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	8,000	บาทตอทานเพื่อสํารองทีน่ัง่
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆ	ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามราย
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	คาวีซาแบบกรุปทองเทีย่วเขาประเทศจีน	ทานละ	1,000	บาท	(สําหรับพาสสปอตไทย	และเดินทาง



ไป-กลับพรอมคณะเทานัน้)
2.	คาธรรมเนียมวีซาเดีย่วเขาประเทศจีน	**ในกรณีทีท่างรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุปทองเทีย่ว

ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทําวีซาเพิม่	ทานละ	1,850	บาท**
3.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	300	หยวน/ทริป/ตอทาน
4.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
5.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล
6.	คาอินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(กรุณา

สอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเทีย่วประเทศจีนแบบกรุป	เฉพาะพาสสปอตไทยเทานัน้!!
-	สําเนาหนังสือเดินทาง	ที่มีอายุเหลือมากกวา	6	เดือน
-	สําเนาสูติบัตร	เฉพาะผูเดินทางอายุตํ่ากวา	18	ปี

การทําวีซากรุปทองเทีย่วนัน่ใชแคเพียงสําเนาพาสสปอตทีชั่ดเจนเทานัน้	!!	ลูกคาไมตองสงเลมพาสส
ปอตตัวจริงมา

คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรทานละ	300	หยวน/ทริป/
ตอทาน
หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน	,รถทัวร	,รถไฟ)	กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ	ออก

ตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
สถานที่ทองเที่ยว	และโรงแรมที่พัก	อาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก	โดยคํานึงถึงผล

ประโยชนลูกคาเป็นสําคัญ

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	กรุณาเตรียมของใชสวนตัว	เชน	แปรงสีฟัน	ยาสีฟัน	สบูแชมพู	ของตัวสวนตัวไปเอง	เน่ืองจากรัฐบาล

ทองถิน่ตองการรักษาสิง่แวดลอมและลดการทิ้งขยะ	จึงไมมีบริการทีโ่รงแรม
4.	ผูทีป่ระสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ	หรือ	ใชบัตร	APEC	ในการเดินทางและยกเวนการทํา	วีซา

จีนทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง	เน่ืองจากทางบริษทัไมทราบกฎ
และกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา/ผูใชบัตร	APEC	และโปรดดูแลรักษาบัตรของทาน	หากทานทํา
บัตรหายในระหวางการเดินทาง	ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย	2	สัปดาห	เพื่อดําเนินการ
เรื่องตางๆ
5.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
5.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
5.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	25,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
5.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	25,000	mAh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
6.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ



แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษร	ทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2			ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3			ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่
ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
**เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไม
สามารถยกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง
ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินทัง้หมดใหกับทานทุกกรณี**
3.	การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเที่ยวบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight

กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด	
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


