
 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง       21-26 มิ.ย.66       ( 6 วัน 5 คืน ) 
 

วันแรก สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอำน  

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อำคำร 1 ชั้น 2  เคำน์เตอร์ สำยกำรบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย
อ านวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง 

16.40 น. เหินฟ้าสู่ เมืองซีอำน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588    



21.35 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอำน เมืองนี้ตั้งอยู่กลางลุ่มแม่น้ าฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองส าคัญใน
ประวัติ ศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิโจว ฉิน ฮั่น 
ถัง  ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า  3,100 ปี  หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  น าท่านเข้าที่พักโรงแรม 

 ที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 

วันที่สอง ซีอำน-เจ้ิงโจว (รถไฟควำมเร็วสูง)-ไคเฟิง-ศำลไคเฟิง-เจดีย์เหล็ก-ศำลำมังกร-เจียวโจ ้

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลังอาหารน าท่านเข้าสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงหัว
จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เข้าสู่ เมืองเจิ้งโจว ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือเป็นเมือง
เก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจ านวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็ก
สายน้อยและร่องรอยก าแพงเมืองโบราณที่น่าสนใจ ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนมี
ประชากรประมาณ 1 ล้านคน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่  เมืองไคฟง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง

เหนือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน  น าท่านชม ศำลจ ำลองไคฟง โดยจ าลองมาจากศาล
ไคฟง สมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรูปปั้นของท่านเปาปุ้นจิ้น และหุ่นขึ้นผึ้งแสดงเรื่องราวของการตัดสินคดี
ส าคัญของท่านเปาปุ้นจิ้น และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ศำลำมังกร ( หลงถิง ) ซึ่ง
ต้ังอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองไคฟง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง 
จากนั้นน าท่านชม เจดีย์เหล็ก (เทียถ่ำ) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปีค.ศ. 
1049 โดยลักษณะภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น  จากนั้นน า
ท่านเดินทางกลับตัวเมืองเจิ้งโจว   

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่พัก  

ที่พัก ZHONGZHOU YIMEI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

วันที่สำม เจียวโจว – อุทยำนสวรรค ์หยุนไถ่ซำน – เมืองเติงเฟิง      

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่  อุทยำนสวรรค์ “หยุนไถซำน” อุทยานที่สวยงามที่สุด
ของมณฑลเหอหนาน ระดับ5A ของประเทศจีน ได้รับเป็นมรดกโลกจาก UNESCO U 2015 อุทยานธรรมชาติที่
ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ชมน้ าตกที่มีฟองน้ าใสสะอาด กระจายดุจดังส าส ตอนกลางวันจะมีแสงสีรุ้งพาดโค้ง
ทิวทัศน์เป็นภูเขาสูงตระหง่านเกินเอื้อมถึงเมฆและหมอกลอยหนุนระหว่างยอดเขา อุทยานหยุนไถซาน ในช่วงฤดู
ใบไม้เปลี่ยนสี จะเหมือนอุทยานที่เต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากสีสวยงามเต็มพื้นที่ทั่วอุทยานสวรรค์หยุนไถ
ซาน จนท าให้ที่นี่ได้รับการขนานนามว่า จิ่วจ้ำยโกวน้อย อีกด้วย 

เท่ียง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่าน สัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ท่านจะได้เห็น
น้ าตกที่มีฟองน้ าใสสะอาดกระจายดุจดังส าลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้ท่านเดินผ่านโตรกเขาและชมสายน้ า
อย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที่งดงามแห่งนี้ให้ท่านได้สัมผัสความสวยที่



ผสานกับความเสียวของโตรกผาแห่งนี้ แล้วให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่ซานที่ใสจน
เห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ ซึ่งน้ าผุดแห่งนี้จะมีน้ าอยู่ตลอดทั้งปีไม่มีเหือดแห้ง 

 สมควรแก่เวลาน าท่านกลับสู่ตัวเมืองเติงเฟิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่พัก  

ที่พักโรงแรม CHANWU HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 



วันที่สี ่ วัดเส้ำหลิน – ป่ำเจดีย์ – กำรแสดงกังฟู – ลั่วหยำง – ถ้ ำผำหลงเหมิน – ศำลเจ้ำกวนอู – เมืองหลิงเป่ำ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ อำรำมเส้ำหลิน  สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็นอารามแห่ง
แรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่น ามาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ  “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” 
ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั๊กม้อ, ต าหนักไป๋อี, ต าหนักพันพระพุทธเป็นต้น จากนั้น
น าชม ป่ำเจดีย์ (ถ่ำหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ท่ี
หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่
การศึกษาค้นคว้า  จากนั้นชม กำรแสดงโชว์วิทยำยุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะกำรต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเส้ำหลิน 
ท่ำนจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งควำมสนุกในวิทยำยุทธสะท้ำนฟ้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านสู่ เมืองลั่วหยำง เมืองที่รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ

จีนกว่าพันปี เมืองนี้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในมณฑลนี้ก็ว่าได้ น าท่านเข้าสู่สถานที่ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ  หลงเหมินสือคูหรือประตูมังกร
ฟ้ำพันปี(ผาพระพุทธรูป ) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางด้านศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 
1,300 คูหาซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780ช้ินงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น  ตั้งแต่
สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม 
โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งในสามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ ายี มีความยาว
รวม 1,000เมตรภายในถ้ ามีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย์40 กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า
3,100 เรื่องและยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก100,000 กว่าองค์   
น าท่านชม ศำลเจ้ำขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ใน
สมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพแห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้า
หาญของชาวจีน ท้ังต าหนักกวนอูปางอ่านหนังสือ เพ่ือขอพรเก่ียวกับการศึกษา ปางท่ีขอพรเพือ่การค้าและการเงิน 
อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จดัพิธีฝังให้อย่างสมเกียรติ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองหลิงเป่า  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน 

ที่พักโรงแรม ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่ห้ำ หลิงเป่ำ – หลินถง – กองทัพทหำรจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพธิภัณฑ์สุสำนจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง 
  โชว์รำชวงศ์ถัง 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ โรงแรม หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลส่านซี 
ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ตั้งสุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ปัจจุบันสุสานจิ๋นซี
ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซี
อาน    

เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร...เป็ดย่ำงเลิศรส  หลังอาหาร น าท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหำรม้ำ ซึ่งถูก
จัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้ก าหนดให้เป็นแหล่งต้นก าเนิดอารยธรรมโลก 
สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และได้
ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวม
ทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและชั้นนอก เปิดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคาร
ที่1 ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝังราว 7,000 ตัว  อาคารที่2 เป็นจุดที่ขุดค้นพบรถม้าศึกที่ยังคงมี
สภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที่ 3 เป็นส่วนที่ขุดพบผู้บัญชาการทหารใหญ่ ทั้งสามส่วน ท่านจะได้พบกับความ
อลังการ งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมาภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2530 จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สุสำนจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหาสุสาน
ของจักรพรรดิจีนจิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) แห่งราชวงศ์ฉิน  อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตั้งอยู่ที่ต าบลหลินถง ห่างจาก
เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.
1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/29_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2530


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 
208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและ
พระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติต่าง ๆตลอดจนกองก าลัง
ทหาร นางสนมและนางก านัล รถม้าและขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจ านวนมาก เพื่อเป็นตัวแทนของข้าราช
บริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซีฮ่องเต้  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองซีอำน เป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมือง
หนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งใน
เมืองส าคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซี
อานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3 ,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉาง
อาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ผ่ำนชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสระฆัง ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ท าการบูรณะ
ขึ้นมาใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้าง
หลังคาเป็นไม้ 3 ช้ัน ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตร
ชั้นล่างก่อเป็นผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้าง
ขึ้นในปีที่17 แห่งการครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจำง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์ห
มิงเดินผ่านประตู     ปูด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก   

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรเมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกี้ยวน้ ำซีอำน  หลังอาหารเชิญท่านอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ ระบบ
แสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดง .. โชว์ย้อนยุคสมัยรำชวงศ์ถัง  อันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ หลังการ
แสดงน าท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระพักผ่อน  
ที่พักโรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ 5* 



วันทีห่ก ก ำแพงเมืองโบรำณ – เจดีย์ห่ำนป่ำใหญ่  – วัดลำมะ – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน – ซีอำน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม หลังอาหารน าท่านสู่  
ก ำแพงเมืองเก่ำฉำงอำน  หรือซีอานในปัจจุบัน 
ก าแพงเมืองสร้างขึ้นในปีที่ 3 ของรัชสมัยหงหวู่
ฮ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็นหนึ่งในปราการป้องกัน
ทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีซุ้มประตูนอก ตึก
ธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อ
ข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมืองอยู่ 6 ประตู 
โดยก าแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 
ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมี
ด้านละ 2 ประตู ท าให้ก าแพงเมืองมีลักษณะเหมือน
เต่า ตัวก าแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาว
โดยรอบ 6, 000 เมตร นอกก าแพงมีคูเมืองกว้าง 4 
เมตร และลึก 4 เมตร บนก าแพงมีป้อมปราการตั้งที่
มุมก าแพงทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง อายุ
ของก าแพงราว 500 ปี จากนั้นชม ต้ำเยี่ยนถ่ำ เจดีย์
ห่ำนป่ำใหญ่ โบราณสถานส าคัญที่สร้างขึ้นราวปี 
ค.ศ.648 มีความสูง 64 เมตร สถานที่แห่งนี้ พระ
ถังซ าจั๋ง ใช้ในการแปลพระคัมภีร์ไตรปิฎก หลังจากที่ท่านได้เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย มีประวัติที่จดบันทึก
ไว้กล่าวว่า เดิมเคยมีฝูงห่านหงส์บินผ่านมาและห่านหงส์ตัวหนึ่งพลัดฝูงปีกหักตกลงมาตาย ผู้บ าเพ็ญบุญที่พ านัก
อยู่ที่นี่เข้าใจว่าห่านหงส์คือพระโพธิสัตว์ จึงได้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ห่านหงส์ตัวดังกล่าว ต่อจากนั้นน าท่าน
ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน มีระฆังแขวนไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 
เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีนสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า
ตั้งแต่ราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ซิง 

เท่ียง บริกำรอำหำรเท่ียง ณ ภัตตำคำร...สุกี้มองโกล หลังอาหารน าท่านชม วัดลำมะกว่ำงเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนคร
ซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน น าชมก าแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ 
ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยค าสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตา
พันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซีต้ำเจี้ย เลือกซื้อสินค้าและ
อาหารพื้นเมือง เช่น รูปปั้นทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ าตาล และมีสินค้า
มากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก 

เย็น บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินซีอาน 
22.50 น. เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่  FD 589 
01.45 น. (วันรุ่งขึ้น)  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
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อัตรำค่ำบริกำร ***ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำงตั้งแต่ 15 ท่ำนขึ้นไป มีหัวหน้ำทัวร์*** 

ก ำหนดวันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ (ไม่มีรำคำเด็ก) พักเดี่ยว 

 21-26 มิถุนำยน  2566   33,999.- 5,000.- 
  

กรุณำเลือกซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำในกำรเดินทำงได้ 
ก่อนกำรจองตั๋วเครื่องบินกรุณำติดต่อทำงบริษัทก่อน เพื่อป้องกันปัญหำเท่ียวบินล่ำช้ำท ำให้ต้องซื้อตั๋วเพื่อเดินทำงใบใหม ่

 

 อัตรำนี้รวม  

- ค่าที่พักโรงแรม 5 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน     
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด    - ค่าภาษีสนามบิน  
- ค่าน้ าหนักกระเป๋าขาละ 20 กก.     - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ   - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)      
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ (ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)  
*** ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณีท่ีน้ ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน้ ำหนักที่เกินเอง *** 
 

อัตรำนี้ไม่รวม  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท ์มินิบาร ์อาหาร-เครื่องดื่มส่ังพิเศษ ค่าซักรีด   
- ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์  2,000 บำทตลอดกำรเดินทำง     
-ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเดี่ยว 2,000 บำท ***กรณีวีซ่ำกรุ๊ปยกเลิกและต้องเปลี่ยนมำใช้วีซ่ำเดี่ยว*** 
 

  เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง  

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำทภำยใน 3 วันหลังกำรจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน  

เงื่อนไขในกำรให้บริกำร เพิ่มเติมส ำหรับสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 
ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 

2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่ าไปแล้วหรือมีค่าใช่
จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 

3. จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ ามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิน
ก าหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    
 



@@เอกสำรส ำหรับยื่นวีซ่ำกรุ๊ป@@ 
1. ถ่ายรูปหรือสแกนหน้าพาสปอร์ตแบบ 2 หน้าเต็ม  
2. ไฟล์รูปถ่าย ตามข้อก าหนดของสถานฑูต (รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว,  เปิดหน้าผาก,  เห็นใบหูชัดเจน, 
เห็นคิ้วชัดเจน, ไม่สวมใส่เครื่องประดับ (สร้อย ต่างหู), สีเสื้อตัดกับฉากหลัง, ไม่สวมแว่นตา)  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมำยเหตุ  
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัย
ธรรมชาติ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือ
จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เลื่อน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  
-กรุณาอย่าน าสิ่งของมีค่าติดตัวหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท าให้ มิสามารถ
เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 
 

พำสปอร์ตควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
 ห้ำมน ำของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมำตรเกินกว่ำ  1000 มิลลิลิตรต่อท่ำน  น ำติดตัวขึ้นเครื่องและขนำดของบรรจุภัณฑ์

แต่ละชิ้นห้ำมเกินกว่ำ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์ 


