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ก าหนดการเดินทาง วันที่ 12-17 , 13-18  เมษายน  2562    ( 6 วัน 5 คืน )      

วันแรก  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน  

14.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
คอยอํานวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง 

16.40 น. เหนิฟ้าสู่ เมืองซีอาน โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD 588 *บริการอาหารบนเครื่อง*  

21.35 น. ถึงสนามบิน เมืองซีอาน เมืองน้ีตัง้อยู่กลางลุ่มแม่น้ําฮวงโห และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียง

เหนือของประเทศจีน มีชื่อเดิมว่า “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองสําคัญในประวัติ 

ศาสตร์จีนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของโลก ในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ อาทิโจว ฉิน ฮั่น ถัง  ฯ ล ฯ 

นอกจากนี้ยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า  3,100 ปี  หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  นําท่านเข้าสู่ที่พัก  
  ที่พัก เมืองซีอาน  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สอง  ซีอาน – เจิ้งโจว (รถไฟความเร็วสูง) – ไคเฟิง – ศาลไคเฟิง – เจดีย์เหล็ก – ศาลามังกร – เจียวโจ้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเข้าสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงหัว

จรวด G672 : 09.06-11.00 น. เข้าสู่ เมืองเจิ้งโจว ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ําเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือเป็นเมือง

เก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีพื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะต่างๆ เป็นจํานวนมาก เขตเมืองเก่ามีถนนสายเล็กสาย

น้อยและร่องรอยกําแพงเมืองโบราณที่น่าสนใจ ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนมีประชากร

ประมาณ 1 ล้านคน   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองไคฟง ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่ง

เหนือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกวา่ 600,000 คน  นําท่านชม ศาลจําลองไคฟง โดยจําลองมาจากศาลไคฟง 

สมัยราชวงศ์ซ่ง ให้ท่านได้ชมรูปปั้นของท่านเปาปุ้นจิ้น และหุ่นขึ้นผึ้งแสดงเรื่องราวของการตัดสินคดีสําคัญของท่าน

เปาปุ้นจิ้น และชมสวนสาธราณะภายในศาล จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ศาลามังกร ( หลงถิง ) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก

เฉียงเหนือของเมืองไคฟง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1692 ในสมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง จากนั้นนําท่านชม เจดีย์

เหล็ก (เทียถ่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาด 13 ชั้น สูง 54.6 เมตร รูปทรง 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1049 โดยลักษณะ

ภายนอกใช้กระเบื้องหลากสีมาประติดประต่อห่อหุ้มจนมีความสวยงามโดดเด่น  จากนั้นนําท่านเดินทางกลับตัวเมือง

เจิ้งโจว   
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
                  ที่พักเมืองเจียวโจ้ โรงแรม SANYANG JIANGUO หรือเทียบเท่า 4* 

 

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
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วันที่สาม  เจียวโจ้ – อุทยานสวรรค์ หยุนไถซาน – อารามเส้าหลิน – ชมการแสดงกังฟู – เมืองเติงฟง      

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่  อุทยานสวรรค์ “หยุนไถซาน” อุทยานที่สวยงาม

ที่สุด ของมณฑลเหอหนาน ระดับ 4A ของประเทศจีน สวยไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว นําท่านสัมผัสธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้าง

อย่างงดงาม ท่านจะได้เห็นน้ําตกที่มีฟองนํ้าใสสะอาดกระจายดุจดังสําลียามบ่ายล่องลอยตามสายลม ให้ท่านเดินผ่าน

โตรกเขาและชมสายน้ําอย่างใกล้ชิด ให้ท่านชมความงามของหน้าผางามของเขาแห่งสายลมที่งดงามแห่งนี้ให้ท่านได้

สัมผัสความสวยที่ผสานกับความเสียวของโตรกผาแห่งน้ี แล้วให้ท่านชมความสวยงามของทะเลสาบมรกตของหยุนไถ่

ซานที่ใสจนเห็นถึงก้นของทะเลสาบซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ ซึ่งน้ําผุดแห่งน้ีจะมีน้ําอยู่ตลอดทั้งปีไม่มีเหือดแห้ง 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ อารามเส้าหลิน  สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 495 ซึ่งเป็น

อารามแห่งแรกของการเผยแพร่บุกเบิกพุทธศาสนา ผู้ที่นํามาเผยแพร่มาจาก ประเทศอินเดียคือ “พระโพธิธรรมตั๊กม้อ” 
ภายในสิ่งก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมโบราณ เช่น ศาลาตั๊กม้อ, ตําหนักไป๋อี, ตําหนักพันพระพุทธเป็นต้น จากนั้นนํา

ชม ป่าเจดีย์ (ถ่าหลิน) ซึ่งเป็นหมู่เจดีย์ 200 กว่าองค์ ที่ฝังศพของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา ที่

หลากหลายรปูแบบ เป็นแหล่งโบราณสถาน ที่มีวัตถุก่อสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมอันควรค่าแก่การศกึษา

ค้นคว้า  จากนั้นชม “การแสดงโชว์วิทยายุทธ กังฟู 18 อรหันต์ ศิลปะการต่อสู้อันเล่ืองชื่อของวัดเส้าหลิน 

ท่านจะตกตะลึงอยู่ในห้วงแห่งความสนุกในวิทยายุทธสะท้านฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ ณ โรงเรียนสอนฝึกกังฟู  

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
                  ที่พักเมืองเติงฟง  โรงแรม CHANWU HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

 

วันที่สี ่  เติงฟง – ล่ัวหยาง – ถ้ําผาหลงเหมิน – ศาลเจ้ากวนอู – สวนดอกโบตั๋น – เมืองซานเหมินเสีย 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่ เมืองล่ัวหยาง เมืองที่รวมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน

กว่าพันปี เมืองนี้ขึ้นชื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในมณฑลนี้ก็ว่าได้ นําท่านเข้าสู่สถานที่ทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมอันวิจิตรตระการตาที่และเป็นสุดยอดมรดกโลกที่หาชมยากยิ่งนั่นคือ หลงเหมินสือคู

หรือประตูมังกรฟ้าพันปี(ผาพระพุทธรูป ) ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5 – 7 โดยช่างฝีมือทางด้าน

ศิลปกรรม มีคูหาต่างๆกว่า 1,300 คูหาซึ่งยังมีคูหาย่อยลงไปอีก 700 แห่ง งานเขียนโบราณ 2,780
ชิ้นงานประติมากรรม กว่า 10,000 ชิ้น  ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ ซึ่งมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดมีความ

สูงถึง 17 เมตร ส่วนองค์เล็กที่สุดมีความสูงเพียง 2 ซม โดยการขุดเจาะแกะสลักที่มีความยิ่งใหญ่หนึ่งใน

สามของจีนตั้งอยู่บนชะง่อนผาสองฟากฝั่งแม่น้ํายี มีความยาวรวม 1,000เมตรภายในถ้ํามีพระแท่น2,100 ตัวพระเจดีย์

40 กว่ารูป มีศิลาจารึก ซึ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้รวมกว่า3,100 เรื่องและยังมีพระพุทธรูปแกะสลัก100,000 กว่าองค์   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นําท่านชม ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยาง 

ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก (ค.ศ.220 - 265) ผู้ซึ่งได้รับสมญานามให้เป็นถึงมหาเทพ

แห่งความจงรักภักดี คุณธรรมและความกล้าหาญของชาวจีน ทั้งตําหนักกวนอูปางอ่านหนังสือ เพื่อขอพรเกี่ยวกับ

การศึกษา ปางที่ขอพรเพื่อการค้าและการเงิน อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอูซึ่งโจโฉเป็นผู้ที่จัดพิธีฝังให้อย่าง
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สมเกียรติ  นําท่านชมสวนดอกโบตั๋น หรือ Peony   ดอกไม้ประจําชาติของจีน ที่มีมากกว่า 1,200 สายพันธุ์ และ

หลากหลายสี ทั้งแดง ชมพูเข้ม ชมพูอ่อน ม่วง เหลือง และขาว เป็นดอกไม้ที่มีความสําคัญของคนจีน ที่เราจะมักจะ

เห็นกันบ่อยๆ ในภาพวาด หรือลายปักผ้าต่างๆ และถูกยกให้เป็นดอกไม้ของจักรพรรดิ เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ

และความร่ํารวย รวมถึงได้ชื่อว่าเป็น ดอกไม้ที่สวยที่สุดภายใต้สวรรค์ เลยทีเดียว  สําหรับ เทศกาลดอกโบตั๋น เมืองลั่ว

หยาง เป็น 1 ใน 4 เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในจีนและมีชื่อเสียงมากๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ 

ให้ความสนใจมาชมความสวยงามของดอกโบตั๋นที่พร้อมใจกันออกดอกมากมาย เทศกาลดอกโบตั๋นในลั่วหยาง 

 จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองซานเหมินเสีย  
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ที่พัก  
                  ที่พักเมืองซานเหมินเสีย โรงแรม ZI JING GONG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ซานเหมินเสีย – หลินถง – กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซี – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง 
  ถนนคนเดินอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่เชิงเขาหลีซัน หลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลส่าน

ซี ประเทศจีนไปทางทิศตะวันออกประมาณ 35 กิโลเมตร สถานที่ตั้งสุสานทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ ปัจจุบันสุสานจิ๋นซี

ฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน 

แวะชมร้านผ้าไหมจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าห่ม เสื้อผ้าที่ผลิตจากไหมจีนที่มีคุณสมบัติพิเศษ ห่มหน้าร้าน

เย็นสบาย ห่มหน้าหนาวอุ่น  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร...เป็ดย่างเลิศรส  หลังอาหาร นําท่านชมความยิ่งใหญ่ของ กองพลทหารม้า 

ซึ่งถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก และองค์การยูเนสโก้กําหนดให้เป็นแหล่งต้นกําเนิดอารยธรรมโลก 

สุสานแห่งนี้ใช้แรงงาน 726,000 คนและใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 38 ปีตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล และได้

ถูกขุดค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ 29 มี.ค ค.ศ. 1974โดยชาวนาในหมู่บ้านซีหยาง ส่วนอาณาเขต

พื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในและ

ชั้นนอก เปิดให้ชมทั้งหมด 3 อาคาร อาคารที่1 ภายในจะมีรูปปั้นกองทหารอารักขาที่ถูกฝัง

ราว 7,000 ตัว  อาคารที่2 เป็นจุดที่ขุดค้นพบรถม้าศึกที่ยังคงมีสภาพสมบรูณ์  ส่วนอาคารที่ 

3 เป็นส่วนที่ขุดพบผู้บัญชาการทหารใหญ่ ทั้งสามส่วน ท่านจะได้พบกับความอลังการ 

งดงาม ตระการตาอันน่าอัศจรรย์ใจยิ่ง ต่อมาภายหลังสุสานกองพลทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพ.ศ. 2530   จากนั้นนําท่านชม 

พิพิธภัณฑ์สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ คือมหาสุสานของจักรพรรดิจีนจิ๋นซีฮ่องเต้ (ฉินสื่อหวงตี้) 
แห่งราชวงศ์ฉิน  อยู่ที่เชิงเขาหลีซัน ตั้งอยู่ที่ตําบลหลินถง ห่างจากเมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี 

ประเทศจีน ปัจจุบันสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1987 และถือเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอาน ตามประวัติ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้เริ่มก่อสร้างในสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้  ใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างประมาณ 38 ปี ตั้งแต่ปี 246 - 208 ก่อนคริสตกาล ซึ่งอาณาเขตพื้นที่ของสุสานรวมทั้งสิ้น 2,180 ตร.กม. แบ่ง

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
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ออกเป็นพระราชฐานชั้นในและพระราชฐานชั้นนอก ภายในสุสานใช้บรรจุพระบรมศพของจิ๋นซีฮ่องเต้ ทรัพย์สมบัติ

ต่าง ๆตลอดจนกองกําลังทหาร นางสนมและนางกํานัล รถม้าและขุนพลทหาร ที่สร้างมาจากดินเผาจํานวนมาก  เพื่อ

เป็นตัวแทนของข้าราชบริพารในการร่วมเดินทางไปยังปรโลกของจิ๋นซฮี่องเต้  สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสู ่เมืองซี

อาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

ของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย: ความสงบสุขทางตะวันตก เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็น

หนึ่งในเมืองสําคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง 

ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3 ,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉาง

อาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือ

ของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน  ผ่านชม จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสระฆัง ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองซีอานบนถนนซีต้าเจี้ย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้ทําการบูรณะขึ้นมา

ใหม่สองครั้ง โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ มีความสูง 33 เมตร หน้ากว้าง 9 เมตร และลึก 3 เมตร โครงสร้างหลังคาเป็นไม้ 

3 ชั้น ฐานอิฐสูง 77 เมตรกว้าง 52.6  เมตร ยาว 38 เมตร ประตูด้านเหนือและใต้สูงและกว้าง 6 เมตรชั้นล่างก่อเป็น

ผนังอิฐและประตูทางเข้าชั้นที่สอง และชั้นที่สามเป็นเครื่องใม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ สร้างขึ้นในปีที่17 แห่งการ

ครองราชย์ของ พระจักรพรรดิหงหวู่(จูหยวนจาง) เป็นพระจักรพรรดิองค์แรกของราชวงศ์หมิงเดินผ่านประตู     ปู

ด้วยหินแกรนิต มีความคงทนแข็งแรงทนทาน เชิญท่านอิสระถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนน

คนเดินซีต้าเจี้ย เลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง เช่น รูปปั้นทหารดินเผาที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือ

ขนมถ่ัวเคลือบน้ําตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ ฟงวุ่ยเกี้ยวน้ําซีอาน  หลังอาหารเชิญท่านอลังการ ตื่นตา ตื่นใจ 

ระบบแสงสีเสียง อันตระการตากับการแสดง .. โชว์ย้อนยุคสมัยราชวงศ์ถัง  อันเลื่องชื่อทั้งในและนอกประเทศ   
                  ที่พักเมืองซีอาน  โรงแรม QUEENSIR HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

วันที่หก กําแพงเมืองโบราณ – เจดีย์ห่านป่าใหญ่  – สุสานถังเฉียนหลิง – ซีอาน – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังอาหารนําท่านสู่  กําแพงเมืองเก่าฉางอาน หรือซีอานในปัจจุบัน กําแพงเมือง

สร้างขึ้นในปีที่ 3 ของรัชสมัยหงหวู่ฮ่องเต้ (พ.ศ. 1913) และเป็นหนึ่งในปราการป้องกันทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี

ซุ้มประตูนอก ตึกธนูและซุ้มประตูด้านใน สามารถปิดล้อมปราบเมื่อข้าศึกบุกเข้ามาในประตู มีประตูเมืองอยู่ 6 ประตู 

โดยกําแพงด้านทิศเหนือและทิศใต้มีประตูด้านละ 1 ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 ประตู 

ทําให้กําแพงเมืองมีลักษณะเหมือนเต่า ตัวกําแพงสูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6, 000 เมตร นอกกําแพง

มีคูเมืองกว้าง 4 เมตร และลึก 4 เมตร บนกําแพงมีป้อมปราการตั้งที่มุมกําแพงทั้งสี่ และหอสังเกตการณ์ 72 หลัง 

อายุของกําแพงราว 500 ปี และนําท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ผีเซ่ียะ เทพเจ้านําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครองเพื่อทั้ง

ด้านสุขภาพ โชคลาภ และการเงินต่างๆ   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ สุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวใน

ประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน ซึ่ง

ตั้งอยู่ในอําเภอเฉียนห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรของเมืองซีอาน มณฑลส่านซี และนับเป็นสุสาน

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4636121041178
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ฮ่องเต้เพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ไม่เคยถูกขโมยขุดมาก่อน สุสานถังเฉียนหลิง ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งสุสาน

ราชวงศ์ถัง ตําหนักล่างแห่งนี้ จัดเป็นสถานที่ใช้เซ่นไหว้ดวงวิญญาณเจ้าของสุสาน โดยในรัชสมัยของฮ่องเต้ถังไท่จง

หรือที่รู้จักในนามหลี่ซื่อหมิน ได้เรียกตําหนักล่างว่าห้องบรรทม ภายหลังเมื่อถูกไฟเผา ได้มีการย้ายห้องเซ่นไหว้ลงไป

ด้านล่างของภูเขา จึงถูกผู้คนภายหลังขนานนามว่าตําหนักล่าง   ล่าสุดนักโบราณคดีที่ได้ทําการศึกษาวิจัยในสุสาน

ดังกล่าว ก็ได้ค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของตําหนักล่างว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีกําแพงหนาล้อมอยู่ 2 ชั้น ซึ่งกําแพง 

4 ด้านรวมกันมีความยาวกว่า 380 เมตร 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนําท่านเข้าสู่ สนามบินซีอาน 
22.50 น. เหินฟ้าสู่มหานครกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่   FD 589  
01.45+1 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เม่ือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ขอความกรณุาให้ท่านตามคณะท่องเที่ยวตามรายการ ซ่ึง

อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการที่จะไม่ท่องเที่ยวตามรายการในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ขอ

ความกรณุาให้ท่านชําระเงินเพิ่ม 3,000 บาท ต่อท่าน ( ร้านหยก พทุรา ผ้าไหม )  เนื่องจากทวัร์เป็นราคาพิเศษซ่ีงไดร้ับ

การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวจีน  
 
 อัตราค่าบรกิาร ***ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์*** 

กําหนดวันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ (ไม่มีราคาเด็ก) พักเดี่ยว 

วันที่ 12 – 17 เมษายน  2562  36,999.- 
4,900.- 

วันที่ 13 – 18 เมษายน  2562 35,999.- 

**รายการนี้จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 
ชั่วโมง** 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได ้
ก่อนการจองตั๋วเครื่องบินกรุณาตดิต่อทางบริษัทก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าทําให้ต้องซ้ือตั๋วเพื่อเดนิทางใบใหม่ 

 

 อัตราน้ีรวม  
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศชั้นประหยัด   - ค่าโรงแรมที่พัก    
- ค่าภาษีสนามบิน     - ค่าอาหารตามรายการ      
- คา่เข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์  

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000008520
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**ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ** 
หมายเหตุ...กรณีทางเมืองจีนยกเลิกการทําวีซ่ากรุ๊ปเท่าน้ัน ทางบริษัทจะทําการยื่นวีซ่าเดี่ยวจากเมืองไทย 
*** ค่าน้ําหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง *** 

อัตราน้ีไม่รวม  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ อาหาร-เครื่องด่ืมสั่งพิเศษ ค่าซักรีด  - ค่าภาษีบริการ 3%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
- ค่าวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ, ค่าวีซ่าด่วน 2-3 วันทําการ (เพิ่มท่านละ 1,500 บาท)  - ค่านํ้าหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม   
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง    

  เงือ่นไขการสํารองที่นั่ง  

- การจอง มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 3 วันหลังการจอง พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 20 วัน  

เงือ่นไขในการให้บริการ เพิม่เติมสําหรับสายการบินแอร์เอเซีย 
เนื่องจากตั๋วสายการบินแอร์เอเซีย เป็นการจ่ายตั๋วเครื่องบินตามระบบสายการบินต้นทุนต่ํา เมื่อท่านได้ทําการจองแล้ว ไม่สามารถ

ยกเลิกการเดินทางได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไขดังนี้ :- 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายัง

ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่จ่ายอื่นใด 

บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยต๋ัวเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชําระ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกําหนด และบริษัทฯ 

จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น    
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@  เอกสารสําหรับยื่นวีซ่าจีน @วีซ่าแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน @ 

1. กรุณาแสกนหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้า ส่งมาให้ที่บรษิทัทางอีเมลล์หรอืไลน์ เพือ่ความคมชัดของหนา้พาสปอร์ต 
2. กรณทีีท่่านมีวีซ่าจีนย่ืนจากเมืองไทยแลว้ หักคืนค่าวซ่ีาได้  1,000 บาท / ท่าน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนเดี่ยว กรณียื่นที่สถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  @ @ 

3. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
- รูปถ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบใหม่ของการขอวีซ่าจีน 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน+ทีอ่ยู่ทาํงาน+เบอร์โทรศัพท์ผู้เดินทาง 
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สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี  
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง ) 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย 
5. หากเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่  

กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออําเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทตูจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื่นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
 

อัตราค่าวีซ่าด่วน กรณทีี่ท่านส่งเอกสารวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน  

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
หมายเหตุ  

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด 
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่

เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา

ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหายหรือสูญหาย ระหว่างการเดินทาง 

กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการ

บินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถเดินทาง

ได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
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-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ

เรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

พาสปอร์ตควรมอีายุใชง้านเหลอืเกิน 6 เดอืน 
มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณ ีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 ห้ามน าของเหลวและครีมทุกชนิดที่มีปริมาตรเกินกว่า  1000 มิลลิลิตรต่อท่าน  น าติดตัวขึ้นเครื่องและขนาดของบรรจุภัณฑ์

แต่ละชิ้นห้ามเกินกว่า 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภัณฑ์ 


