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ซอีาน – หโูข่ว – ปอล่ังกู่ – หวัซาน  5วัน4คืน 
สะดอืแมน่ ำ้เหลอืง แกรนดแ์คนฬอนจีเ้ปีฬน อุทฬำนเขำหวัซำน 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
ก าหนดการเดินทาง     18 – 22 มีนาคม 2563 

2 – 6 เมษายน 2563 
    2 – 6 พฤษภาคม 2563 
วันแรก    (1)         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซีอาน – อ าเภออีช้วน   

07.30 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  TERMINAL 1 ชัน้ 2 แถว สายการ
บินไทยแอร์เอเชีย  ( FD ) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้าน
สมัภาระและเอกสารให้กบัทา่น  

09.50 น. โดยเท่ียวบินท่ี  FD588 นําทา่นเหินฟา้สู ่ เมืองซอีาน 
( บนเคร่ืองม ีอาหารเสริฟ ทัง้ไปและกลับ + พร้อมน า้หนัก ท่านละ 20 กก. ) 

14.35 น. ถึงทา่อากาศยาน เมืองซีอาน   西安  เมืองนีต้ัง้อยูก่ลางลุม่แม่นํา้ฮวงเหอ และเป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีใหญ่
ท่ีสดุทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน 
หลงัผา่นขัน้ตอนตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  
นําทา่นเดินทางสูนํ่าทา่นเดินทางสู ่ อ าเภออีช้วน 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) เพื่อชมนํา้ตก
หโูขว่ เป็นนํา้ตกสเีหลอืงแหง่เดียวในโลก ตัง้อยูท่ี่
อําเภออีช้วน มณฑลสา่นซี เป็นนํา้ตกท่ีใหญ่เป็น
อบัสองในประเทศจีนรองจากหวงกัว่ซูใ่น
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มณฑลกุ้ยโจว  นํา้ตกหโูขว่ (Hukou)  อยูบ่น  สายนํา้แหง่แม่นํา้เหลอืง (แม่นํา้วิปโยค) สายเลอืดใหญ่ท่ี
หลอ่เลีย้งแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึน้มากมายให้กบัสองฝ่ังลุม่แม่นํา้  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัหโูขว่   宜川云尚·观瀑舫酒店 Yunshang Guanpufang Hotel   ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่สอง   (2)  น า้ตกหูโข่ว – เมืองหยูหลิน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นชมมหศัจรรย์ น า้ตกหูโข่ว 壶口瀑布 Hukou 
Waterfall สะดือแม่นํา้เหลอืง ท่ีมาตธุารอนัยิ่งใหญ่เหลอืง
ขุน่ข้นสายนีไ้ด้ยบุตวัลงกลางสายนํา้ลกึกวา่30-50ม. 
ก่อให้เกิดเสยีงดงักมัปนาทและละอองนํา้สาดกระเซ็นแผ่
กว้างไกล โดยเฉพาะในเดือนกันยายน เป็นช่วงต้นฤดู
ใบไม้ร่วง มวลนํา้ยงัมีจํานวนมาก ทําให้สายนํา้นีดู้
ยิ่งใหญ่นา่เกรงขามเป็นอยา่งยิ่ง นบัเป็นหนึง่ในทศันียภาพมหศัจรรย์ของลกูหลานมงักรและหวงเหอโดย
แท้จริง   

กลาง     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดินทางสูเ่มืองหยูหลิน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  5  ชัว่โมง )  ตัง้อยูท่างตอนเหนือสดุของ
มณฑลสา่นซีประเทศจีนตรงทางแยกของท่ีราบสงู Loess 
และ Mu Us Sandland เป็นเขตเปลีย่นผา่นระหวา่งท่ีราบ
สงู Loess และท่ีราบสงูมองโกเลยีใน มนัหนัหน้าไปทาง
แม่นํา้เหลอืงทางตะวนัออกและชานซีข้ามแม่นํา้มนั
เช่ือมตอ่กบัหนิงเซี่ยและกานซูทางตะวนัตก เป็นเมืองประวติัศาสตร์และวฒันธรรมแหง่ชาติ เมืองสาธิต
พลงังานใหม่แหง่ชาติ เขตอนรัุกษ์ระบบนิเวศแห่งชาติ มีเมืองโบราณท่ีติดอนัดบัสบิต้น ๆ ของจีน - เมือง
โบราณ เมืองหยหูลนิเป็นแหลง่พลงังานและแร่ธาต ุ ซึง่เป็นหนึง่ในเจ็ดแหลง่ถ่านหินท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกมี
แหลง่ก๊าซธรรมชาติท่ีติดตัง้มากท่ีสดุในจีนคือแหลง่ก๊าซมณฑลสา่นซี - กานซู - หนิงเซี่ย  

 ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

       พกัเมืองหยหูลนิ榆林人民大厦 Yu Lin People's Grand Hotels & Resorts ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่สาม   (3)  อ าเภอจีเ้ปียน – แกรนด์แคนยอนจีเ้ปียน – ซีอาน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นเดินทางสูอ่ าเภอจีเ้ปียน เป็นอําเภอท่ีอยูใ่นเขตปกครองของหยหูลินพืน้ท่ีทัง้หมดคือ 5088 
ตารางกิโลเมตร  นําทา่นชมความงดงามอนัน่าทึง่ของแนวหินจีเ้ปียน ในท่ีมีลษัณะราวกบัเกลยีวคลนื 
และได้รับการยกยอ่งให้เป็นหนึง่ในหอนมหศัจรรย์ทัง้แปดของโลก ดินแดนแหง่นี ้ตัง้อยู่ Yanjiazhai หา่ง
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ออกไปประมาณ 22 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงใต้
ของอําเภอจีเ้ปียน เรียกวา่หินทรายสแีดง   ในบนัทกึ
เก่ียวกบัการก่อตวัของหินแปลกในหบุเขาหยกักลา่ววา่  
ประกอบไปด้วยล้านปีของลมนํา้และหินทราย ชัน้หินท่ี
ซบัซ้อนของหบุเขาหินปนูประกอบด้วยเนินทรายขนาด
ใหญ่ ท่ีเร่ิมสะสมในปีจูราสสกิเม่ือ 150 ล้านปีกอ่น เนิน
ทรายถกูปกคลมุด้วยทรายแดงตลอดเวลา ซึง่ทําให้ชุ่ม
ด้วยนํา้ใต้ดินเม่ือเวลาผา่นไปแร่ธาตใุนนํา้ควบแนน่ทรายให้กลายเป็นหินทราย  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้นําทา่นเดินทางกลบัเมืองซีอาน     西安   

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ  5.30 ชัว่โมง ) ปัจจบุนั
เมืองซีอานเป็นเมืองใหญ่ มีประชากรอาศยัอยู่
ราวหกล้านคน แม้จะมีสิง่ปลกูสร้างใหม่เกิดขึน้มา
มาก แตใ่นสว่นเมืองเก่าท่ียงัเหลอือยู ่ รวมถึง
กําแพงและประตเูมือง (City Wall) อายรุาว 500 
ปี ซึง่สร้างในสมยัราชวงศ์หมิง ก็ล้วนได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี ปัจจุบนัซีอานเป็นเมืองหลวงของ
มณฑลสา่นซี เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศจีน อีกทัง้ยงัเป็นเมืองแหง่
ประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัเมืองหนึง่ของจีนเมือง เพราะในอดีตซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ 
เรียกได้วา่การได้มาเท่ียวท่ีเมืองซอีานก็เหมือนได้มาเรียนรู้ประวติัศาสตร์และรู้ถึงอารยธรรมโบราณของ
จีนอนันา่สนใจ ซึง่ด้วยศกัยภาพท่ีสงูในหลายๆด้า ผา่นชมชีวิตความเป็นอยู ่ ตา่งๆ ของดินเหลืองท่ีราบ
สงู ถึงเมืองซีอาน นําทา่นสูภ่ตัตาคาร  

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
พกัซีอาน  西安印力诺富特酒店   Novotel Xi’an SCPG Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 

 

วันที่ ส่ี      (4)  ซีอาน - ภเูขาหัวซาน – ซีอาน  

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่ ภเูขาหัวซาน 华山 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชัว่โมง ) หรือ ภตูะวนัตก 
นบัเป็นหนึง่ใน 5 ยอดเขาแหง่แผน่ดินจีนหรือท่ีเรียกกนัวา่ อู่เยว ่โดยอีกภเูขาอีกสีแ่หง่ท่ีเหลอืนัน้ประกอบ

https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1152609-d11831598-Reviews-Huashan_International_Hotel-Huayin_Shaanxi.html
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ไปด้วย เหิงซาน  ภเูหนือในมณฑลซานซี เหิงซาน ภใูต้ในมณฑลหูหนาน ไทซ่าน ภตูะวนัออกในมณฑล
ซานตง และซงซาน ภกูลางในมณฑลเหอหนาน  

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
นําทา่นนัง่กระเช้าขึน้สูจุ่ดชมวิวภเูขาหวัซาน ซึง่
ประกอบด้วยภเูขาท่ีสาํคญั 5 ลกู ตัง้อยูท่างทิศเหนือ ทิศ
ใต้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก โดยโอบล้อมเขาเทพธิดา 
ไว้ตรงกลาง เม่ือมองจากพืน้ท่ีสงูภเูขาทัง้ 5 ลกูนีจ้ะมี
ลกัษณะเหมือนดอกบวัท่ีเบง่บานอยูท่า่มกลางสรวงสรรค์ 
ภเูขาทางด้านทิศใต้สงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 
2,160.5 เมตร มีช่ือเรียกวา่ เขาเหลยีนฮวั ซึง่เป็นท่ีมา
ของเทพนิยาย โคมวิเศษเจ้าแม่หวัซาน บริเวณพืน้ท่ีโดยรอบประกอบด้วยแนวเทือกเขาท่ีสงูชนั เช่ือมตอ่
ลกูภเูขาลกูหนึง่ไปยงัภเูขาอีกลกูหนึง่ มีช่ือเรียกแตกตา่งกนัไป เช่น สงิโต เสอืดํา มงักรเทา ปลาบิน และ
ยงัมีแอ่งนํา้ท่ีอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ รวมถึงจุดชมทศันียภาพท่ีงดงามตระการตาตา่ง ๆ อีกมากมาย  
 
 
 
 
 
 
ธรรมชาติอนัสวยสด ทิวเขาตัง้เรียงกนัเป็นแนวยาว ถํา้มากมายรอผู้ เข้าไปสาํรวจและพิศวงในความ
มหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ความงดงามของธรรมชาตินัน้ผสมผสานกบัสถานท่ีโบราณตา่งๆอยา่งลงตวั 

การเยี่ยมชมวดัวาอารามโบราณสถานตา่ง ๆ ในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติเช่นนี ้  ชวนให้
คํานงึถึงบรรยากาศของเมืองจีนในสมยัโบราณเป็นอยา่งยิ่ง     
จากนัน้ นําทา่นเดินทางกลบัซีอาน 

ค ่า    รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

 พกัซีอาน  西安印力诺富特酒店   Novotel Xi’an SCPG Hotel ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเทา่ 
 

วันที่ห้า      (5)     ก าแพงเมืองโบราณ  – ถนนมุสลิม - ซีอาน-  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)   

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
นําทา่นชม ก าแพงเมืองโบราณ      ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
ราชวงศ์หมิงมีอายเุก่าแก่กวา่ 600 ปีและได้รับการ
อนรัุกษ์ไว้เป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็นกําแพง
สีเ่หลีย่มผืนผ้า จากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร 
ทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความ

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9470000019598
http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000105771
https://cn.tripadvisor.com/Hotel_Review-g1152609-d11831598-Reviews-Huashan_International_Hotel-Huayin_Shaanxi.html
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ยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สงู 12 เมตร มีประตเูข้าออกทัง้สีด้่าน รวม 13 ประต ู จากนัน้นําทา่นช้อปปิง้ท่ี
ถนนมุสลิม ผา่นชม จัตุรัสหอระฆงั ซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองซอีาน ซึง่นบัเป็นสญัลกัษณ์ของเมือง แขวน
ระฆงั ไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสงู 36 เมตร อาคารมีลกัษณะแบบจีน สร้างขึน้
ด้วยไม้ทัง้หมด ภายในจดัแสดงเคร่ืองเรือน  เคร่ืองลายครามและของมีคา่ ตัง้แตร่าชวงศ์หมิงจนถึง
ราชวงศ์ชิง และผา่นชม จัตุรัสหอกลอง ท่ีใช้บอกเวลาในตอนกลางคืน 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
สมควรแก่เวลานําทา่นเดินทางสูส่นามบิน  

15.35        บินลดัฟา้กลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD589 
18.50     ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

 
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ 
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อัตราค่าบริการ        

ก าหนดการเดินทาง 
2563  

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน/ห้อง) 
     

พักเดี่ยวเพิ่ม 

        
คณะขัน้ต ่า 20 ท่าน 

 

 
 37,800.-บาท  

 
4,800.-บาท  

 

อัตรานีร้วม  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป)                คา่นํา้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20  กก. 
 คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/ห้อง)    คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  

   ค่าวีซ่าท่องเที่ยว  (หนังสือเดินทางไทย)              บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  
 อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
 คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

อัตรานีไ้ม่รวม    คา่ใช้จา่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น. 
 คา่ทิปไกด์และคนขบัรถท้องถ่ิน    
  คา่นํา้หนกัเกิน 20  ก.ก.  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว ( ถ้ามี ) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครัง้แรก มดัจําทา่นละ 10,000 บาท หรือทัง้หมด สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนเดินทาง 21 วนั  

คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดนิทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
2. การยกเลกิ 

2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วนัขึน้ไป เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริงท่ีเกิดขึน้  
 อาทิเช่น  คา่วีซา่ คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน  

2.2 ยกเลกิการเดินทางมากกวา่ 21-45 วนั ยดึคา่มดัจําเต็มจํานวน 

2.3 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 21 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มี
การการันตีค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้  รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ ทัง้หมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้ เดินทางขัน้ต่ําผู้ ใหญ่ 20 ท่านขึน้ไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
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3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นสาํคญั 

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

7  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,  ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออ ก
เดินทางแล้ว 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

11. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อ นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

13.ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ฯ  ก่อนทุกครัง้  มิฉะนัน้ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

14.กรมการกงสลุ เตือนคนไทย ห้ามป๊ัมการ์ตนูบนพาสปอร์ต เส่ียงถกูบญัชีดําห้ามเข้าประเทศ 
     กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ แจ้งเตือนผู้ ถือหนงัสอืเดินทางห้ามเขียน ขีดฆา่ แสตมป์ลายการ์ตนูลงใน     

     หนงัสอืเดินทาง ในหนงัสอืเดินทางต้องมีเพียงตราประทบัของทางราชการเทา่นัน้ การขีดเขียนหรือประทบัเคร่ืองหมาย 
     อ่ืนใดในหนงัสอืเดินทาง ถือวา่ “หนงัสอืเดินทางชํารุด” อาจถกูปฏิเสธเข้าประเทศตา่งๆหรือถกูขึน้บญัชีดํา ห้ามเข้า  
     ประเทศนัน้อีก   
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