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Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour
พิมพ์เมื่อ: 29 เม.ย. 2020 14:55

ทัวร์จนี ซอีาน ล่ัวหยาง สสุานจ๋ินซฮีอ่งเต้ 5 วัน 4 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัว Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...

ตื่นตากับธรรมชาติ

ถ้ำหนิหลงเหมิน หรอืถ้ำประตูมังกร 
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจิ๋นซี 

ศิลปวัฒนธรรม



วัดเส้าหลิน  พุทธศาสนานกิายเซน
เจดีย์หา่นป่าใหญ่
ป่าเจดีย์
ศาลเจ้ากวนอู

สบาย  ๆช้อป

การแสดงกังฟู 
ช้อปป้ิงถนนคนเดิน

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง เดือน เม.ย. ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 26,500

เดินทาง     8 - 9     คน 25,000

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 23,000

พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900

จำนวนผู้เดินทาง เดือน พ.ค.- ก.ย. ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 23,500

เดินทาง     8 - 9     คน 21,900

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 20,500

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900

จำนวนผู้เดินทาง เดือนต.ค. - พ.ย. ราคา / คน

เดินทาง     6 - 7     คน 24,500



เดินทาง     8 - 9     คน 21,500

เดินทาง  10  คน  ข้ึนไป 19,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500

จำนวนผู้เดินทาง เดือนต.ค. - พ.ย. ราคา / คน

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินซีอาน 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Xianyang+Airport,+Xianyang,+Shaanxi,+China/Skytel
+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shangquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/@34.
3515636,108.7698643,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36647f86fa101c45:0
xe18dd0e1534f5a68!2m2!1d108.7573294!2d34.437111!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:
0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d108.946686!2d34.254424?hl=en

การเดินทาง ช่วงบ่าย+ค่ำ

14:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
16:30    ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน เท่ียวบินท่ี FD 588
21:35    เดินทางถึงเมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี
ต้ังอยู่ในหบุเขาท่ีมีแม่น้ำเว่ยไหล ผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 6,000 ปี
ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานใีนนาม “นครฉาง อาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ
รวมท้ังสิ้ น 12 ราชวงศ์ซีอาน
ได้เป็นศูนย์กลรางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่าง
ๆ ท่ัวโลก เป็นจุดเริม่ต้นของ เส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ
มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญของจีนห
ลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง... นำเดินทางสู่ท่ีพัก

ท่ีพัก SKYTEL HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

https://www.google.co.th/maps/dir/Xianyang+Airport,+Xianyang,+Shaanxi,+China/Skytel+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shangquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/@34.3515636,108.7698643,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x36647f86fa101c45:0xe18dd0e1534f5a68!2m2!1d108.7573294!2d34.437111!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d108.946686!2d34.254424?hl=en
http://www.skytelhotelxian.com/


วันท่ี 2
ซีอาน - ล่่ัวหยาง (รถไฟความเรว็สงู) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี)่ - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู 

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Skytel+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shan
gquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/Luoyang+Shi,+Henan,+China/Shaolin+Temple,+D
engfeng+Avenue,+Dengfeng,+Zhengzhou,+Henan,+China/@34.5146049,109.828244,8z/d
ata=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d
108.946686!2d34.254424!1m5!1m1!1s0x36786f68f2d04437:0x61f85ae8c6c72215!2m2!1d1
12.453926!2d34.620202!1m5!1m1!1s0x35d7c85889b0fcad:0xdd6f91c552b67cd1!2m2!1d1
12.9352824!2d34.5085831!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

ออกเดินทางสู่ลั่วหยาง โดยรถไฟความเรว็สูงขบวนท่ี G 2004 ท่ีมีความเรว็สูงสุด
350 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง
เพื่อความสะดวก และรวดเรว็ในการเดินทาง
เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น วัดเส้าหลิน ชมการแสดงกังฟู

https://www.google.co.th/maps/dir/Skytel+Hotel+Xian,+South+Street,+Zhonglou+Shangquan,+Beilin,+Xi'an,+Shaanxi,+China/Luoyang+Shi,+Henan,+China/Shaolin+Temple,+Dengfeng+Avenue,+Dengfeng,+Zhengzhou,+Henan,+China/@34.5146049,109.828244,8z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36637a6303a11c31:0xcb2df9f93fc4fabc!2m2!1d108.946686!2d34.254424!1m5!1m1!1s0x36786f68f2d04437:0x61f85ae8c6c72215!2m2!1d112.453926!2d34.620202!1m5!1m1!1s0x35d7c85889b0fcad:0xdd6f91c552b67cd1!2m2!1d112.9352824!2d34.5085831!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เมืองล่ัวหยาง อดีตราชธานท่ีีย่ิงใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
ยืนยาวนับเป็นท่ีสองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก
ต้ังให้เป็นราชธานใีนสมัยท่ีพระองค์ประกาศตนเป็นฮอ่งเต้หญิง
พระราชทานนามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร 
เดินทางสู่ เมืองเติงฟง หยางเฉิง ราชธานโีบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย 
วัดเส้าหลิน  รวมค่ารถเล็ก ซึ่งก่อต้ังโดยภิกษชุาวอินเดียนามว่า พระโพธธิรรม
ซึ่งเป็นผู้ นำพุทธศาสนานกิายเซน เข้ามาเผยแพรพ่ระศาสนาเม่ือราวปี พ.ศ.1070
โดยเน้นการฝึก ญาณสมาธเิพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม
ต่อมาอารามแหง่นี้ กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝน
ศิลปะการป้องกันตัวท่ีรู้ จักกันดีในนามกังฟู 
ชมส่ิงสำคัญในวัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหาร สหัสพุทธ
สถานท่ีประดิษฐานประติมากรรมรปูพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวม
1,000 องค์ ชมป่าเจดีย์ หรอื ถ่าหลิน ท่ีมีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์
ซึ่งเป็นสถานท่ีบรรจุอัฐขิองอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน
การแสดงกังฟู ท่ีมีการสืบทอดเป็น บทเรยีนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเท่ียวได้ชม
ท่ีโรงเรยีน ฝึกกังฟูในบรเิวณใกล้เคียงวัด เส้าหลิน
จากน้ันนำท่านเดินทางกลับลั่วหยาง แวะซื้ อขนมของฝากโดยเฉพาะพุทราจีน
ของฝากข้ึนชื่อ

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร 

ท่ีพัก PEONY CITY HOTEL หรอื ระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วันท่ี 2
ซีอาน - ล่่ัวหยาง (รถไฟความเรว็สงู) - วัดเส้าหลิน (รถแบตเตอรี)่ - ป่าเจดีย์ โชว์กังฟู 

วันท่ี 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอ ู- ซานเหมินเซีย 

http://www.peonyhotel.net/


แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Luoyang+Peony+Hotel,+No.+6+Zhanlan+East+Road
,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%
AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%
B8%99+Longmen+Middle+St,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/Sanmenxia,+Henan,+
China/@34.6527564,111.2775871,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36787a60
84ab851f:0xca39c17873e6a72c!2m2!1d112.48054!2d34.6158!1m5!1m1!1s0x36787b82009
45e11:0xa7a3038bb26eb9e9!2m2!1d112.4678779!2d34.5594987!1m5!1m1!1s0x36795c25
d28adee3:0x4e5e35df0ff15a4e!2m2!1d111.200367!2d34.772792!3e0?hl=en

วันท่ี 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอ ู- ซานเหมินเซีย 

https://www.google.co.th/maps/dir/Luoyang+Peony+Hotel,+No.+6+Zhanlan+East+Road,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/%25E0%25B8%2596%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599+Longmen+Middle+St,+Luolong,+Luoyang,+Henan,+China/Sanmenxia,+Henan,+China/@34.6527564,111.2775871,9z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x36787a6084ab851f:0xca39c17873e6a72c!2m2!1d112.48054!2d34.6158!1m5!1m1!1s0x36787b8200945e11:0xa7a3038bb26eb9e9!2m2!1d112.4678779!2d34.5594987!1m5!1m1!1s0x36795c25d28adee3:0x4e5e35df0ff15a4e!2m2!1d111.200367!2d34.772792!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

ถ้ำหินหลงเหมิน หลงเหมินสือคู หรอื ถ้ำประตูมังกร รวมค่ารถเล็ก
หมู่ถ้ำพันพระท่ีต้ังอยู่รมิฝั่งน้ำอี๋ เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ท่ีสำคัญ
และนา่ตื่นตาตื่นใจท่ีสุดแหง่หนึง่ของจีน สร้างราวปี พ.ศ.1038 ในสมัยเว่ยเหนอื
และสร้างเพิ่มเติมเรือ่ยมาจน ถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหนิให้เป็นถ้ำ
หรอือุโมงค์เข้าไปแล้วสลักเสลาเป็นรปูพระพุทธเจ้า พระโพธสัิตว์ เทวดา นางฟ้า
ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ
สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนช้ันสูงในสมัยน้ันๆ
บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮอ่งเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวน
มาก เพื่อบูรณะถ้ำหนิหลงเหมินแหง่นี้
การสร้างถ้ำพระพุทธแหง่นี้ ท่ีได้รับอิทธพิลมาจากอินเดีย
และเอเชียกลางปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ.2000
วัดถ้ำเฟ่ิงเซียนซ่ือ ชมพระประธานสูง 17 เมตร
สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธสัิตว์และทวยเทพ
กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเซ็คเทียน เป็นแบบในการแกะสลัก
ศาลเจ้ากวนอู ต้ังอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร
ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหนิจำนวน 104 ตัว
ต้ังเรยีงรายโดยตำหนักใหญ่มี รปูป้ันกวนอูขนาดใหญ่เพื่อให้คนมาสักการะบูชา
โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้ อสาย
จีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู
ในฐานะเทพเจ้าแหง่ความซื่อสัตย์ อีกองค์หนึง่ นอกเหนอืจากเทพเจ้างักฮยุ
นอกจากนี้ ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแหง่นี้ เป็นท่ีฝัง
ศีรษะของกวนอู หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัว
และซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าป่ีโกรธแค้นต่อกัน
แต่โจโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนือ่งจากชื่นชมในตัวกวนอู
โดยบรเิวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นท่ีมา ของชื่อกวนหลิน
เดินทางยัง เมืองซานเหมินเซีย ต้ังอยู่ตรงกลางระหว่างมณฑล 3 มณฑล คือ
มณฑลเหอหนาน, มณฑลส่านซีและมณฑลซานซี ได้รับสมญานามว่า
ไข่มุกแหง่แม่น้ำหวงเหอ ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของราชวงศ์ซ่ง
และเป็นเมืองสำคัญของอีกหลายราชวงศ์ จนถึงราชวงศ์ชิง

วันท่ี 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอ ู- ซานเหมินเซีย 



อาหาร เช้า            ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           ภัตตาคาร

ท่ีพัก JIN GONG HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 3
ถ้าหลงเหมิน (รถแบตเตอรี)่ - ศาลเจ้ากวนอ ู- ซานเหมินเซีย 

วันท่ี 4
ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจ๋ินซี + สสุานจ๋ินซีฮอ่งเต้ - ช้อปป้ิง - จัตุรัสหอกลองระฆัง 

การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ ตำบลหลินถ่ง ท่ีมีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เม่ือเดินทางถึงแล้ว...
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อเช่น สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี  อิสระช้อบป้ิงตามอัธยาศัย

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี สถานท่ีสำคัญท่ีสุดของเมืองซีอาน
ท่ีได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
ในปี (ค.ศ. 1987) คือ (รวมค่ารถเล็ก) นำชมหุน่ป้ันนักรบกองทหารอารักขาสุสาน
ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮอ่งเต้
สุสานทหารหุน่แหง่นี้ ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี (ค.ศ. 1974) เป็นจำนวนกว่า
7,000 ตัว หุน่ทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจรงิ และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว
มีบันทึกว่าสุสานแหง่นี้ ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง
36 ปี  
สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนท่ีได้ทรงรวบรวม
แผ่นดินจีนให้เป็นหนึง่เดียวได้สำเรจ็ ปัจจุบันมีการค้นพบท่ีต้ังของสุสานแล้ว
แต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธกีารป้องกันการเสื่อม
สภาพของ วัตถุโบราณท่ีอาจเสียหายเม่ือถูกอากาศภายนอก
เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าเมือง... ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย บรเิวณจัตุรัสหอระฆัง
เลือกหาซื้ อพื้ นเมือง ของท่ีระลึกฝากคนทางบ้าน  



อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก SKYTEL HOTEL หรอื เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันท่ี 4
ซานเหมินเซีย - กองทัพทหารม้าจ๋ินซี + สสุานจ๋ินซีฮอ่งเต้ - ช้อปป้ิง - จัตุรัสหอกลองระฆัง 

วันท่ี 5
ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

หลังอาหาร เดินทางชมกำแพงโบราณ วัดเจดีย์หา่นป่าใหญ่
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
22:25       เหนิฟ้าจากสนามบินซีอาน โดยสายการการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD
589
01.40+1   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

http://www.skytelhotelxian.com/


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

กำแพงเมืองโบราณ  ท่ีสร้างข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (ค.ศ. 1374-
1378) และได้รับการอนรัุกษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนอืถึงทิศใต้ยาว 2.8
กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14
กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตู เข้า - ออก ท้ังสี่ด้าน รวม 13 ประตู
บรเิวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
นำท่านชมและเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมจีนคุณภาพ เช่นผ้าหม่ ผ้าปูท่ีนอน
หมอน เสื้ อผ้า
วัดฉือเอิน  ซึ่งเป็นท่ีต้ังของต้าเย่ียนถ่า เจดีย์หา่นป่าใหญ่
วัดนี้ เคยเป็นอารามหลวงท่ีสร้างข้ึน โดยฮอ่งเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา
หลังจากสร้างเสรจ็ได้นมินต์พระถังซัมจ๋ังมา เป็นเจ้าอาวาส
และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกท่ีนำมาจากอินเดีย พระถังซัมจ๋ังได้เป็นผู้
ออกแบบและรว่มสร้างเจดีย์หา่นป่าข้ึนเพื่อเก็บพระไตรปิฎกลักษณะของเจดีย์จะ
คล้ายแบบอินเดียมี 7 ช้ัน สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินท้ังหมด
แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐท้ังหมด
เสรจ็แล้วนำท่านเดินทางไปยังสนามบินซีอาน

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 5
ซีอาน - กำแพงเมืองซีอาน - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าต๋ัวรถไฟความเรว็สูง (ท่ีนัง่ระดับ 2)
ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)



ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี



https://www.atsiamtour.com/china/804

https://www.atsiamtour.com/china/804
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