


1 สนามบินดอนเมือง	-	ทาอากาศยานเมืองซีอาน	-	ซีอาน
พักที่	SKYTEL
HOTEL	หรือ
เทียบเทา	ระดับ
4	ดาว

2 สุสานจิน๋ซีฮองเต	-	เมืองลั่วหยาง
พักที่	Peony
Plaza	Hotel	
หรือเทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 เมืองเติงฟง	-	วัดเสาหลิน	-	ปาเจดีย	-	ชมการแสดงกังฟู	-	เมืองลั่วหยาง	-
ถํ้าหลงเหมิน

พักที่	Zijingong
Hotel	หรือ
เทียบเทาระดับ	
4	ดาว

4 ซีอาน	-	เจดียหานป าเล็ก	-	เจดียหานป าใหญ	-	รานผีชิว	หรือ	รานป่ีเซี่ยะ
-	จัตุรัสหอระฆัง	-	จัตุรัสหอกลอง	-	โชวราชวงศถัง	-	ทาอากาศยานเมือง
ซีอาน

5 สนามบินดอนเมือง

28	ก.พ.	61	-	4	มี.ค.	61 ฿18,888 ฿18,888 ฿18,888 ฿6,500



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
17.30	คณะเดินทาง	พรอมกันทีช่ัน้	3	ผูโดยสารขาออก	ทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	หนา

เคานเตอรเช็คอินหมายเลข	7สายการบิน	NOKSCOOT	(XW)	(รับเอกสารตาง	ๆ	พรอมขอแนะนําขั้นตอน
จากเจาหนาที่)	กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน

21.25	ออกเดินทางสู	ซีอาน	โดยสายการบิน	NOK	SCOOT	เทีย่วบินที	่XW890

02.10	เดินทางถึง	สนามบินซีอาน	นําทานผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางและรับกระเปาสัมภาระ
พบมัคคุเทศกทองถิ่น
จากน้ันนําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ	ซีอาน	เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ของปักกิ่ง	หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว
นําทานเดินทางสูที่พัก	พักที	่SKYTEL	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน	ระดับ	4	ดาว

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

	พักที่	SKYTEL	HOTEL	หรือเทียบเทา	ระดับ	4	ดาว

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	ทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	กองทัพทหารดินเผาของกษตัริยจิน๋ซี	(รวมรถแบตเตอรี)่สถานที่สําคัญที่สุดของเมือง



ซีอาน	ที่ไดรัการประกาศรับรองจากองคกรยูเนสโกใหเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี	ค.ศ.	1987	ผานชม
บริเวณที่คาดวาเป็น	สุสานของจักรพรรดิจิน๋ซีฮองเต	ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ไดทรงรวบรวม	แผนดินจีน
ใหเป็นหน่ึงเดียวไดสําเร็จ	ปัจจุบันมีการคนพบที่ตั้งของสุสานแลวแตยังไมมีการเปิดสุสาน
แวะชม	รานเครื่องป้ันดินเผา	ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาและของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณแหง

เมืองซีอาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	สุกี้	ซีอาน

ชวงบาย	
นําทานแวะ	รานหมอนยางพารา	ใหทานไดเลือกซื้อมาฝากคนทางบาน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ลัว่หยาง	ใชเวลาเดินทางประมาณ	4.30	ช่ัวโมง)	อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญสืบตอกันมา

ถึง	10	ราชวงศ	ยืนยาวนับ	เป็นที่สองรองจากซีอาน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Peony	Plaza	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารโรงแรม

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	เมนู	สุกี้	ซีอาน

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Peony	Plaza	Hotel		หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองเติงฟง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ช่ัวโมง)	ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึน้ชื่อในดาน

ศิลปะมวยจีน	(วิทยายุทธชาวจีน)
นําทานเดินทางสู	วัดเสาหลิน	(รวมรถแบตเตอรี่)	ซึ่งกอตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามวา	“พระโพธิธรรม”	ซึ่ง

เป็นผูนําพุทธศาสนานิกายเซน	โดยเนนการฝึกญาณสมาธิเพื่อใหเขาถึงสัจธรรม	ตอมาอารามแหงน้ีกลายเป็น
ศูนยกลางของการฝึกฝนศิลปะการปองกันตัวที่รูจักกันดี	ในนาม	“กังฟู”
นําทานชมสิ่งสําคัญในวัดเสาหลิน	อันไดแก	วิหารสหัสพุทธ	สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจา



ในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคต	รวม	1,000	องค
นําทานชม	ป าเจดีย	ที่มีหมูเจดียกวา	200	องค	ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจาอาวาสของวัดเสาหลิน
จากน้ันนําทานชม	การแสดงกังฟู	ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงใหนักทองเที่ยวไดชมที่

โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกลเคียงวัด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	ลัว่หยาง	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ช่ัวโมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ประตูเมืองโบราณลีจ่ิง่	ไดรับการยกยองวาเป็น	"หอประตูเมืองอันดับหน่ึงแหงจง

หยวน	และเป็นที่หน่ึงแหงประตูเมืองโบราณ"	เมื่อเดินผานประตูเขาไปจะมีถนนโบราณเสนยาว	ที่สองขางทาง
เต็มไปดวยรานคาขายของของชาวบาน	ที่น่ีจึงไดชื่อวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวเพียงหน่ึงเดียวของลั่วหยาง	ที่รวม
เอาที่กิน	พัก	เที่ยว	และซื้อหาของฝากมารวมไวไดในที่เดียวกัน	จนมีคํากลาวที่วา	"ไมมาประตูเมืองโบราณลี่จิง
เทากับมาไมถึงจริงเมืองลั่วหยาง
"เลือกซื้อทัวรเสริม:	ถํ้าหินหลงเหมิน	หมูถํ้าพันพระทีต่ัง้อยูริมฝ่ังน้ําอีเ๋จียง	เป็นพุทธสถานเกาแกที่

สําคัญและนาตื่นตาตื่นใจทีสุ่ดแหงหน่ึงของจีน	สรางราวปี	พ.ศ.	1038	ในสมัยเวยเหนือและสรางเพิม่
เติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศถัง	โดยการเจาะหนาผาหินใหเป็นถํ้าหรืออุโมงคเขาไป	แลวสลัก
เสลาเป็นรูปพระพุทธเจา	พระโพธิสัตว	เทวดา	นางฟ า	ทวารบาล	รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลง
บนผนังถํ้า	สรางโดยการอุปถัมภของชนชัน้สูงในสมัยนัน้ๆ	บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคย
พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเป็นจํานวนมาก	เพื่อบูรณะถํ้าหินหลงเหมินแหงน้ี	การสราง
ถํ้าพระพุทธแหงน้ีทีไ่ดรับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันองคการยูเนสโกประกาศให
หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี	ค	.ศ.	2000	(ราคาทัวรเสริมลูกคาสามารถติดตอ
สอบถามไดทีไ่กด)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหลิงเป า

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Zijingong	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน	ระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารโรงแรม

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

	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	หรือเทียบเทาระดับ		4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ทีห่องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองซีอาน	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ช่ัวโมง)	เป็นเมืองหลวงของมณฑลสานซี
จากน้ันนําทานชม	เจดียหานป าเล็ก	อยูหางจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใตราว	2	กิโลเมตร	โดดเดนดวย

เจดียสูง	13	ชั้น	เดิมมี	15	ชั้น	แตยอดเจดียหักพังจากแผนดินไหวครั้งใหญ	และยังคงรองรอยน้ันไวอยู	ภายใน
บริเวณมี	พิพิธภัณฑซีอาน	เป็นพิพิธภัณฑใหมที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดคนพบจาก	สุสานโบราณและของเกา
จากพื้นที่ตางๆ	รอบฉางอานนับแสนชิ้น
จากน้ันนําทานแวะรานกระเบื้องสามสี	ใหทานเลือกชมและเลือกซื้อ	สินคาพื้นบานที่มีชื่อเสียงของมณฑล

เหอหนาน	ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงคถัง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูเกีย๊วซีอาน

ชวงบาย	
ผานชม	จัตุรัสเจดียหานป าใหญ	ซึ่งตั้งอยูบริเวณดานหนาทางเขาวัดเจดียหานป าใหญ	ทานจะไดถายรูปคู

กับรูปป้ันพระถังซัมจัง๋	และยังมีเจดียหานป าใหญเป็นฉากดานหลังอีกดวย
จากน้ันนําทานแวะ	แวะเลือกซื้อผีซิวเครื่องรางนําโชค	คาขายรํ่ารวย
จากน้ันนําทาน	ผานชมจัตุรัสหอระฆัง	และ	หอกลอง	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองซีอาน
จากน้ันนําทานชม	โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศถัง	ที่สะทอน



ใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสุดๆ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอิสระชอปป้ิงถนนคนเดินหุยเหมิน	ใหทานเลือกซื้อสินคาและอาหารพื้น

เมือง	เชน	รูปป้ันทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ําตาล	และมีสินคามากมาย
ใหทานเลือกซื้อเป็นของฝาก
นําทานเดินทางสู	สนามบินซีอาน

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารของโรงแรม

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	เมนูเกีย๊วซีอาน

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

ป่ีเซียะ	วัตถุมงคลเรียกทรัพย	ขจัดปัดเป าสิ่งไมดี	มารูจักประวัติความเป็นมา
ของป่ีเซียะ	พรอมวิธีบูชา	ป่ีเซียะ	คือสัตวประหลาดตามความเชื่อของจีนมาแต
โบราณ	โดยเชื่อวาคือ	เทพลก	กวางสวรรค	มี	1	เขา	แตสวนหนา	หัว	และขา
คลายสิงห	มีปีกคลายนก	สวนหลังคลายปลา	และมีหางเป็นแมว	มีปาก	แต
ไมมีทวาร	ถือเป็นสัตวศักดิส์ิทธิท์ี่ชวยปองกัน	และปัดเป าภูตผีปีศาล	ขับไลสิ่ง
ไมดีตาง	ๆ

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

โชวราชวงศถัง	อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลปชุดตางๆในสมัยราชวงศ
ถังที่สะทอนใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุงเรืองอยางสูงสุด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอิสระชอปป้ิงถนนคนเดินหุยเหมิน

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

03.30	เดินทางกลับสูกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	NOKSCOOT	เทีย่วบินที	่XW889

05.45	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	20	ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ

ตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,	การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทัง้สิ้น	หากเกิดสิง่ของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ทาน,	เกิดจากการโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเทีย่วเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน
13.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตาม	พ.ร.บ	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
14.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
15.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ

มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และชําระสวนทีเ่หลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การ
ไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมี
สิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไปกลับ	กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ
2.	คาวีซาทองเที่ยวจีนแบบกรุปสําหรับผูที่ถือพาสปอรตไทย	(ตองเดินทางไปและกลับพรอมคณะเทาน้ัน)
3.	คาโรงแรมที่พัก	3	คืน	(พักหองละ	2	ทาน	หากพัก	3	ทานในหองเดียวกันจะเป็นหองแบบเตียงคูและเสริมเตียง

สปริง)



4.	คาอาหารทัวร	(เชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ าตามที่ระบุไวในรายการ)
5.	คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุไวในรายการ	คารถ	คาจอดรถ	คาทางดวน	คามัคคุเทศก
6.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระไมเกิน	20	กก.	ตามที่สายการบินกําหนด
7.	คาประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรมวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	ตามเงื่อนไขของบริษทัฯประกันภัยที่

บริษทัทําไว(ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต
ทุกกรณี	ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน	/	ใบกํากับภาษี)
2.	คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการ	อาทิ	คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	คาโทรศัพท	คาโทรสารคาทีวี

ชองพิเศษ	คามินิบาร	คาซักรีด	ฯลฯ
3.	คาทําหนังสือเดินทาง	(Passport)
4.	คาทําหนังสือเดินทางและวีซาชาวตางชาติ	และ	ตางดาว
5.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด	(ปกติ	20	กก.)	กรณีน้ําหนักกระเปาเกินทานตองชําระ

คาน้ําหนักกระเปากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.	คาทิปไกดและคนขับรถปักกิง่	180RMB(หยวนจีน)	ตอทริป/ลูกคา	1	ทาน	

คาทิปหัวหนาทัวร	400บาท	ตอทริป/ลูกคา	1	ทาน	(เด็กตองเสียคาทิปเทาผูใหญ)

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับเดินทาง	กรุปน้ีเป็นการยื่นวีซาแบบกรุปคายืนวีซารวมในคาทัวรแลว
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย	(กรณีทําวีซาแบบกรุป)

1.	สําเนาหนาพาสปอรต	*ตองมีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	ถึงวันเดินทางไป-กลับ
ตองมีหนาวาง	อยางนอย	2	หนา	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	มิฉะน้ันบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณี	ดาน
ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน*	โดยทานถายรูป	หรือ	สแกนหนาหนังสือเดินทาง	(หนาทีมี่รูป
ทาน)	แบบเต็มหนารายละเอียดครบถวน	ชัดเจน	ไมดํา	ไมเบลอ	หามขีดเขียดลงบนหนาพาสปอรตโดย
เด็ดขาด	สงมาทาง	E-mail	เม่ือทานตกลงทําการจอง
(หมายเหตุ	:	หนังสือเดินทางตองไมมีการ	ชํารุดใดๆ	ทัง้สิ้น	ถาเกิดการชํารุด	เจาหนาทีต่รวจคนเขา-ออก
เมือง	จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)

2.	รูปถายสีถายหนาตรง	ขนาด	2	น้ิว	พื้นหลังสีขาวเทานัน้	ทานละ	2	รูป	ลูกคาถือไปทีส่นามบินเอง	ณ
วันเดินทาง	(รูปใหมถายไมเกิน	6	เดือน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ	เทาน้ัน	ตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูปที่พริ้นซ
จาก	คอมพิวเตอร)

3.	พาสปอรตเลมจริง	ตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม	ลูกคาถือไป
ที่สนามบินเอง	ณ	วันเดินทาง	(หนังสือเดินทางตองเป็นเลมทีส่งชื่อใหเราทําวีซาเทานัน้!!)
สําคัญมาก:	กรุณานําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)และรูปถายมาในวันเดินทางทางบริษทัฯจะไมรับผิด
ชอบกรณีทีท่านลืมนํารูปถายมา	หรือ	นําหนังสือเดินทางมาผิดเลม	

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทาง	(กรณีทําวีซาแบบเดีย่ว	ตองชําระเพิม่	ทานละ	2,000
บาท)
1.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานไมตํ่ ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	ถึงวันเดินทางไป-กลับ	มิฉะน้ันบริษทั

จะไมรับผิดชอบกรณี	ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
2.	หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง	สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก	อยางนอย	2	หนาเต็ม
3.	รูปถายหนาตรง	รูปสี	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	2	ใบ	มีพื้นหลังสีขาวเทานัน้	และตองไมใชสติก๊เกอร	หรือรูป

พริ้นซจาก	ค	อมพิวเตอร	(รูปใหมถายไมเกิน	6	เดือน	อัดดวยกระดาษสีโกดักและฟูจิ	เทาน้ัน	)
4.	สําเนาทะเบียนบาน,	สําเนาบัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถามี)	ของผูเดินทาง

หมายเหตุ	:	การขอวีซาจีนใชเวลาประมาณ	4	วันทําการ	(อัตราคาวีซาดวน	ทีต่องจายเพิม่ใหสถานทูตจีน
เม่ือทานสงหนังสือเดินทางหรือเอกสารลาชา	**ยื่นวีซาดวน	2-3	วัน	เสียคาใชจายเพิม่ทานละ	800	บาท
กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
กรุณาตรวจสอบเอกสารที่ตองใช	และ	อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมกรุณาสอบถามขอมูลกับทางบริษทั
กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง)	ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง	เน่ืองจากผู

เดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน



รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,	สายการบิน
เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา	กรณีทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	เพื่อเดินทางมาที่สนามบิน
ดอนเมือง	กรุณาแจงบริษทัฯกอนทําการจอง	กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความลาชาของ
เที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการ
บินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัยเป็นตน)	โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี

**	ราคาน้ีรวมคาวีซาแบบกรุปแลว**

***	ออกเดินทางขัน้ตํ่า	20	ทาน	หากเดินทางตํ่ากวากําหนด	มีความจําเป็นที่ตองเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มเติม
ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม	หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน

***การนับอายุเด็ก	ใชวัน	เดือน	ปีเกิด	ตามหนาพาสปอรต	และวันทีเ่ดินทาง	เป็นเกณฑในการนับ
อายุ***

สิง่ทีลู่กคาจําเป็นตองรับทราบกอนเดินทาง
1.	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษที่ไดรับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลจีน	รวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน

ทุกเมือง	กําหนดใหมีการ	ประชาสัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักในนามของรานรัฐบาล	อาทิเชน
บัวหิมะ,	หยก,	ใบชา,	นวดฝาเทา,	ไขมุก,	ผาไหม,	ผีชิว,รานยางพารา	ซึ่งจําเป็นตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย	เพราะ
มีผลกับราคาทัวร	จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวา	รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองใหทุกทานแวะเขาไปชม
แตจะซื้อหรือไมซื้อขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก	ไมมีการบังคับซื้อใดๆทั้งสิ้น
***	หากลูกคาทานใดไมรวมเดินทางตามรายการ	หรือไมเขารานสินคาพื้นเมืองหรือรานของรัฐบาลราน
ใดๆก็ตามทีร่ะบุไวในรายการทัวร	ไมวาจะสาเหตุใดก็ตาม	ลูกคาตองจายคาชดเชยเพิม่	รานละ	2,000
บาท	ตอลูกคา	1	ทาน	โดยไกดทองถิน่จะเป็นผูเก็บเงินจากลูกคาโดยตรง	***

2.	ลูกคาทานใดที่อยูตางจังหวัดและตองออกตัว๋ภายในประเทศ	(หรือเครื่องบิน,	หรือรถทัวร,	หรือรถไฟ)	กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง	กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา	และทุกบรรทัด	เน่ืองจาก
ทางบริษทัฯ	จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา	หรือ	คา
ทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น


