


วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภูมิ – –

14.00 น. สนามบนิสวุรรณภูมิ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร์ D สายการบนิไทยสมายล์ (WE)

16.55 น. นําทกุทา่นเหนิฟ้าสู่ WE680 (สายการบนิไทยสมายล ์มบีรกิาร
อาหาร )

22.30 น. เดนิทางถงึ
เขา้

CHEERDE HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่

วดัเสา้หลนิ – ป่าเจดยี ์ – ชมการแสดงกงัฟู – – เมอืงหลงิเป่า

เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเชา้นําทา่นเดนิทางสู่ วดัเสา้หลนิ 1,500 ปี
ซงซาน โดย
จักรพรรดิ 48 ปี กอ่นพุทธศักราช (ค.ศ. 495) ผูเ้ดนิทางมาจาก
อนิเดยี สว่นยทุธจักรเสา้หลนิตํานานระบวุา่ 23 ปี กอ่น พ.ศ. (ค.ศ. 520) โดยทา่น โพธธิรรม สมณะใน
พระพุทธศาสนาผู ้ จารกิมาจากอนิเดยี แข็งแรง

น ทา่นไดเ้ลยีนแบบมาจากทา่ทขีองสตัวช์นดิตา่งๆ และ
การฝึกฝน

สถ วหิารสหัสพุทธ ปัจจุบัน และ
อนาคต รวม 1,000 องค์



ชมป่าเจดยี ์ หรอื ถา่หลนิ 200 องค์
จนี จ ชมการแสดงกงัฟู วัดเสา้

เพลงหมัดมวย พลงัลมปราณและกงัฟเูสา้หลนิเป็นอยา่งมา

เสา้หลนิอยูเ่สมอ



นําทา่นเดนิทางไปยัง ยาง นําทา่นชม ( )
สลกับนผาหนิเกอืบ 2,500 5-7 ถอืเป็น 1 ใน 3

.ศ. 2000

"อเีหออนั" พระพุทธรูปองคใ์หญส่ดุมคีวามสงูกวา่ 17 เมตร

RAMADA HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

เมอืงหลงิเป่า – เมอืงซอีาน – – (OPTION SHOW ราชวงศถ์งั)

เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

หลงัอาหารเชา้นําทา่นออกเดนิทางจากเมอืงหลงิเป่าไปยัง เมอืงซอีาน
และเป็นปลายทางของเสน้ทางสายไหม ซอีาน

มปีระวัตอิันยาวนานมากกวา่ 3,100
1 ใน 10

นําทา่นเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑ์ (รวมคา่รถแบตเตอ )
“ฉินหย่ง” บา้งเรียก “ปิงหม่าหย่ง”

โดยปิง หมายถงึ ทหาร หมา่ หมายถงึ มา้ และ 3 หลมุ โดยทางการเปิดใหช้ม
เพยีง 1 และ 3 1974

มอีายุมากกว่า 2,000 ปี ปัจจุบันรัฐบาลจนี
7,400 25,000

มรดกโลกทางวฒันธรรมในปี พ.ศ. 2530



OPTION : โชวร์าชวงศถ์ัง อันตระการตา
ราคา

โชวป์ระมาณ 200 หยวน สามารถตดิต่อสอบถามไ โชวใ์ชเ้วลาแสดงประมาณ 90 นาที
Option

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่

เมืองซีอาน – พพิธิภณัฑซ์ีอาน – เจดยีห์่านป่าเล็ก – เจดยีห์่านป่าใหญ่ – วดัลามะ – จตัุรสัหอระฆงัและ
หอกลอง – – - – –
สนามบนิสวุรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

เชา้ บรกิารอาหารเขา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม พพิธิภณัฑซ์อีาน
130,000 ตารางเมตร



นําทา่นชม เจดยีห์า่นป่าเล็ก ค.ศ.684
100

690
707-709



เจดยีห์า่นป่าใหญ่ รา้งเสร็จในปี ค.ศ. 652 ในรัชสมัยจักรพรรดถิัง

สรา้งเพยีง 5 ณะใหญ่ในสมัย
ราชวงศห์มงิ และราชวงศช์งิ ปัจจุบันองคเ์จดยีม์ี 7 64.1 เมตร ฐานขององคเ์จดยีว์ัดจากตะวันออกไปตะวันตกยาว
45.9 เมตร จากเหนือไปใตย้าว 48.8

5
และแปลเป็นภาษาจนีนับจํานวนกวา่พันเลม่ ภายหลงัไดถ้กูทําลายลงในสมัยพระนางบเูช็กเทยีน พระนางจงึมพีระบัญชาให ้

10 7 ( )

นําทา่นชม วดัลามะ หรอื 6



พเิศษ...เมนูเป็ดยา่ง

จตัรุสัหอระฆงั นําทา่นชม หอระฆงั
36 17 สมัยจักรพรรดหิงอู่แห่งราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1384)

และ หอกลอง เมอืงซอีานสรา้งในปี ค.ศ. 1380
34 เมตร

มคีวามยาวจากตะวันออกจรดตะวันตก 52.6 เมตร และความกวา้งจากเหนือจรดใต ้ 38 เมตร สถาปัตยกรรมของหอกลอง

ดว้ย อย่างเชน่ มกีารอา้งวา่ในหอกลองไม่มกีารใชต้ะปเูหล็กสกัตัวเดี “ ” หรือ
“ระฆังรุ่งอรุณและกลองรัตตกิาล”

ลอง

ถนนคนเดนิ

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ) จากปกตหิากใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถตอ้งใชเ้วลาราวๆ 6-



23.30 นําทา่นเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทยสมายล์ (WE) WE 681 (สายการบนิไทยสมายล ์มี
บรกิารอาหาร )

02.40 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ

, รถทวัร,์



อตัราคา่บรกิาร

กาํหนดการเดนิทาง ราคา/ทา่น (ผูใ้หญแ่ละเด็ก)
หอ้งละ 2-3 ทา่น ราคา

07 – 10 กมุภาพนัธ ์2563
(วนัมาฆบชูา) 19,999 4,000 12,999

20 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 17,999 4,000 10,999

12 – 15 มนีาคม 2563 18,999 4,000 11,999

19 – 22 มนีาคม 2563 18,999 4,000 11,999

ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**
1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ**

(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป-
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 7,900 บาท **

ดๆ

 ก

**

 -กลบั พรอ้มคณะ 
 20 กก.  คา่รถรับ-
  คา่เขา้ช
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง


 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรา รดี
(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น
 กรุ๊ป เขา้ประเทศจนี ท่านละ 1,500 บาท (สําหรับ

หนังสอื เดนิทางไทย และตอ้งเดนิทางไป- )
 เขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,800 บาท

หรอืวซีา่กรุ๊ป)
 % %

1. กรุณาทําการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 5,000
บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่

Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวน



2. 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

สละสทิธกิารเดนิทางใน

3.
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 ฐบาลประกาศใน

1.

2.
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่

2.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร
2.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร
2.3

**
**

ใหก้บัทา่นทกุกรณี**
3. Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ

หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่ง
4.

ตามความตอ้งการ) 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ
21

5.
โดยคํานึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั
6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือจดหมายฯ ต ้

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00

ซ่า
1.

าร

2. สําเนาหนา้หนงัสอื
เดนิทาง ชดัเจน สแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. มาใหก้บัทางบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้

แบบหมูค่ณะ



1. สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ หรอื ไฟล์ PDF. (รูปถา่ยจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั

2. รูปถา่ยสี หนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนตเืมตร (ถา่ยคูก่บัหนงัสอืเดนิทาง) ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3
เดอืน

2.1.กรณีผูเ้ดนิทางอายุไมถ่งึ 18 ปีบรบิูรณ์
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จําเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ
สํานกังานเขตหรอือําเภอ ตามสําเนาทะเบยีนบา้น ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , สําเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา
และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พรอ้มลงนามสําเนาถกูตอ้ง
- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จําเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของมารดา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ หรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ)



- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จําเป็นตอ้งมี หนงัสอืยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศ หรอือําเภอ ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , สาํเนาหนา้
หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ)

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ําเนนิการ **

1.
2.

ขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

บบเหมาจ่าย
-ออกเมอืง หรือ

3.
ปฏเิสธการเขา้-
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม

4. ทางบรษัิทขอสงว
า

ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิ
5.

6. ทาง
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

เป็นตน้
7.

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหค้ําสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

9. นั

รับผดิชอบคนืค่าทัวร์เฉพาะสว่น

10.
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่

11.

12.
บาง

**********************************************************


