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   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 21 – 26 เม.ย. 62 33,888.- 

วนัที� 12 – 17 พ.ค. 62 32,888.- 

 

 

เจาะลกึซานซ ีตา้ถง อูไ่ถซาน เมอืงโบราณผงิเหยา 

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 
 

  เร ิ�มตน้เพยีง 32,888.-  

รายการทัวร+์ตั�วเครื�องบนิ 

 

• ชมถํ$าแกะสลกัหยนุกงั รปูสลักหนา้ผา อายมุากกวา่หนึ�งพันปี 
• ชมเมอืงโบราณผงิเหยา สมัผัสสถาปัตยกรรมแบบราชวงศห์มงิและชงิ 
• เขาอูไ่ถซาน สกัการะองคพ์ระมญัชศุรโีพธสิตัว ์
• สมัผัสวดัลอยฟ้าเสยีนคง วดัไตห้นา้ผา ชมความมหศัจรรยเ์หนอืกฎฟิสกิส ์ 
• เขา้ตา้ถง ออกไทห่ยวน ไมเ่สยีเวลา ในการทอ่งเที�ยว 
• พักหร ูระดบั 5 ดาว แบรนดอ์นิเตอร ์ 
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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เด ี�ยวเขา้ประเทศจนี ทา่นละ 1,650 บาท 
ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น คา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถ รวม 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตด่ลุพนิจิของลกูคา้ 

ราคานี@สาํหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั@น! 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที� 1 กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (18.10-22.00) 
15.00 น. พรอ้มกันที�ทา่อากาศยานสุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคานเ์ตอร ์ S สายการบนิเสฉ

วน แอร์ไลน์(3U) โดยมเีจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น พรอ้มรบัอาหารกลอ่งสําหรบัทานเป็นมื@อเชา้ในวนัถดัไป 

18.10 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 3U8146  
22.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซึ�งเป็นเมอืงหลวงของมณฑลเสฉวน ตั $งอยู่บรเิวณลุ่มแม่นํ$าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีูมปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมสีภาพภูมอิากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นที�อบอุน่ ฤดหูนาวที�ไมห่นาวนัก และมปีรมิาณความชื$นสงู ประชากรเมอืงเฉงิตู
มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจนี ในปัจจุบันเป็นทั $งศูนยก์ลางดา้นการเมอืง การทหาร 
และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั$นนําท่าน
ออกเดนิทางสูโ่รงแรมที�พัก 

  พกัที� HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
( โรงแรมใกลส้นามบนิ เพื�อความสะดวกในการตอ่ไฟลท)์ 

วนัที� 2 เฉงิตู (สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ)  – ตา้ถง  (สนามบนิตา้ถงหยุนกงั)(08.00-12.05) – ถํ @า
แกะสลกัหยนุกงั 

 นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเฉงิต ูเช็คอนิและโหลดสมัภาระ เดนิทางสูเ่มอืงตา้ถง 
08.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงตา้ถง โดยเที�ยวบนิที� 3U8531  
12.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิตา้ถงหยนุกงั เมอืงประวัตเิกา่อกีหนึ�งเมอืงของจนี ในสมยัราชวงศฉ์นิ ไดถ้กูกลา่ว

ขานวา่เป็นดนิแดนป่าเถื�อน เนื�องในสมยันั$นยงัถกูยดึครองโดยเผา่อูห่ ูหลังจากที�ถกูรวบรวมเป็นสว่นหนึ�ง
ของจงหยวนในสมัยราชวงศฮ์ั�น ก็ไดก้ลายนเป็นเมอืงหลวงของหลายๆ ชนเผ่าที�บกุลงมาจากทางเหน ื
อกําแพงเมอืงจนี เชน่ เป่ยเว่ย(เผ่าทังกตุ) จนิ(เผ่าหนีเจนิ)  เหลยีว(เผ่าชี�ตัน)  ตัวเมอืงตา้ถงจงึเสมอืน
หมอ้หลอมรวมวัฒนธรรมของชนเผ่านอกด่านกับวัฒนธรรมจนีแบบฮั�นไปโดยปรยิาย อกีทั $งยังเป็นเมอืง
สําคัญดา้นพลังงาน เนื�องดว้ยมณฑลซานซเีป็นแหล่งผลติถ่านหนิที�ใหญ่ที�สดุในจนี จงึไดม้กีารพัฒนา
อุตสหากรรมหนักเป็นอันมาก หลังจากที�จีนไดป้ระกาศลดการปล่อยมลพษิการผลติถ่านหนิก็ไดล้ด
ความสําคัญลงและกลับไปเนน้ เรื�องพลังงานทางเลอืกมากขึ$น ทําใหปั้จจุบันเมอืงตา้ถง จัดว่าเป้น 1 
เมอืงที�มกีารพัฒนาดา้นสิ�งแวดลอ้มอนัดับตน้ๆ ของจนี 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า โรงแรมที�พกั 

1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) 
(18.10-22.00)   ✈ Hangkong Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 3 ดาว 

2 เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ)  – ตา้ถง  (สนามบนิตา้ถงหยนุกงั)
(08.00-12.05) – ถํ$าแกะสลักหยนุกงั  

BOX 
SET ✈ �  Howard Johnson Datong หรอื

เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

3 วัดลอยฟ้าเสยีนคง – อูไ่ถซาน  �  �  �  Wutai Mariott Hotel หรอื
เทยีบเทา่ ระดับ 5 ดาว 

4 อูไ่ถซาน – เมอืงโบราณผงิเหยา (รวมรถอทุยาน)  �  �  �  The Kylin Grand Hotel  หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 5 ดาว 

5 ผงิเหยา – ไทห่ยวน – วดัซวงหลนิ – ไทห่ยวน(สนามบนิ ไท่
หยวนอูซู๋)่ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (14.35-17.05) �  ✈ �  ACME  HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

6 
ถนนคนเดนิจงิหลี�  – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – กรงุเทพฯ 
(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (14.40-16.35) �  �  ✈  
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กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเขา้ชม ถํ @าหยนุกงั หนึ�งในวัดประตมิากรรมโบราณ

ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุของจนีอันประกอบดว้ยถํ$าหลงเหมนิที�ลั�ว
หยาง ถํ$าแกะสลักมอ่เกาที�กานซแูละวัดถํ$าหยนุกงัที�ซานซี
มรีูปสลักกว่า 51,000 รูปมขีนาดตั $งแต่ 14 เมตรไปจนถงึ 
2 เซนตเิมตรคาดการณ์ว่ามกีารเริ�มแกะสลักมาตั $งแต่สมัย
ครสิตศ์ตวรรษที� 5-6  ถอืว่าเป็นรากฐานของศลิปะในยคุ
ราชวงศถ์ัง  ไดรั้บการแตง่ตั $งเป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี ค.ศ. 2001  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
  พกัที� Howard Johnson Datong หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 3 วดัลอยฟ้าเสยีนคง – อูไ่ถซาน  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางสู ่วดัลอยฟ้าเสยีนคง เป็น

วัดไมโ้บราณอายุกว่า 1,500 ปีภายในเป็น
อาคารไมย้ดึกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธเิต๋า
กับลัทธขิงจืo อรวมกันเป็นหนึ�งเดียว ตัวอาคาร
เจาะยดึเขา้ไปกับหนา้ผาที�ยังคงทนอยู่แมว้่าจะ
ผา่นมากวา่ 1,500 ปีแลว้ ตัวอาคารพยงุโดยเสา
ไมท้ี�เป็นตัวคํ$าอาคาร อกีทั $งทําใหป้ลอดภัยจาก
นํ$าท่วมและแสงแดด ในหนึ�งวันตัวอาคารวัดจะ
โดนแสงแดดเพียง 3 ชั�วโมงเท่านั$น ทําใหต้ัว
เนื$อไมนั้$นมคีวามคงทนมากกวา่ปรกต ิจากนั$นนํา

ทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงอูไ่ถซาน  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
บา่ย  นําทา่นเขา้ชม เขาอูไ่ถซาน เป็นภเูขาที�ลอ้มรอบดว้ย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหนึ�งในสี�พุทธครีขีองจนีเป็น

ที�ตั $งของพระมัญชศุรโีพธสิัตวท์ี�เป็นพระโพธสิัตวแ์ห่งปัญญาเป็นที�แสวงบญุของชาวพุทธจากทั�วทุกมมุ
โลกมาตั $งแตอ่ดตีบนเขาประกอบดว้ยวัดพทุธลัทธติา่งๆทั $งมหายานหนิยานกระทั�งวัดพุทธสายทเิบตรวม
แลว้กว่า 53 แห่ง เคยมตํีานานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเตค้ังซ ีพระองค์ไดเ้สด็จมาที�วัดแห่งนี$บ่อยๆ 
เพราะพระราชบดิาไดท้รงเสยีพระทัยกบัการเสยีชวีติของสนมนางหนึ�ง จงึไดแ้กลง้สวรรคตแลว้จงึมาออก
ผนวชที�เขาแหง่นี$ จากนั$นนําทา่นไหวพ้ระ ณ วดัเสยีนทง เป็นวัดพทุธที�ใหญท่ี�สดุในเขาอูไ่ถซานเป็นวัด
พทุธแหง่แรกๆในจนีมปีระวัตยิาวนานควบคูก่บัวัดมา้ขาวแหง่เมอืงลั�วหยางภายในวัดมวีัดกอ่สรา้งแบบกอ่
ปนูโดยไมม่คีานไมร้องรับอกีทั $ง ตัวอาคารภายนอกยังฉาบดว้ยแผ่นทองเหลอืง นํ$าหนักรวมกว่า 5 ตัน 
วดัผูซ่าติ�ง เป็นวัดทเิบตสรา้งในสมยัราชวงศเ์วย่เหนอื เป็นที�ประทับขององคพ์ระมญัชศุรโีพธสิตัว ์มกีาร
กอ่สรา้งตอ่เตมิเรื�อยๆดังนั$นภายในวัดจงึมมีรีปูแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทเิบตและหมงิอกีทั $งวัดนี$
ยังเคยเป็นที�รับรองจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหนึ�งใน
สญัลักษณ์ของอูไ่ถซานมสีถปูสขีาวเป็นรปูระฆงัควํ�าภายในบรรจคุัมภรีท์ี�แปลเป็นภาษาตา่งๆกวา่ 20,000 
ฉบบั หมายเหต ุ: ในชว่งระหวา่งเดอืน ม.ค. -  ม.ีค. กระเชา้ในการเดนิทางขึ$นเขาอูไ่ถซานไมเ่ปิดทําการ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนแปลงการเดนิทางเป็นรถอทุยานแทน  
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คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� Wutai Mariott Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 4 อูไ่ถซาน – เมอืงโบราณผงิเหยา (รวมรถอทุยาน) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นออกเดนิทางจาก เมอืงอูไ่ถซาน สู ่เมอืงผงิเหยา (ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั�วโมง)  
กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นําท่านชม เมอืงโบราณผงิเหยา มรดกโลก

แห่งที�สามของมณฑลซานซ ีเมืองผงิเหยานั$น
ตั $งอยูต่รงใจกลางมณฑล ถูกกล่าวถงึครั $งแรกใน
สมยัชนุชวิ โดยในขณะนั$นอยุใ่ตก้ารปกครองของ
แควน้โจว เมอืงผงิเหยา ค่อยๆมคีวามสําคัญมาก
ขึ$นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะ
หลังจากที�มกีารก่อตั $งธุรกจิการเงนิขึ$น กล่าวได ้
ว่าเมอืงผงิเหยาเป็นตลาดหุน้ หรือธนาคารแห่ง
แรกของจนี โดยเฉพาะในชว่ง ครสิตศ์ตวรรษที� 
16 นั$นกล่าวไดว้่าปรมิาณเงนิตราของจักรวรรดิ
นั$นหมุนเวยีนอยู่ที�เมอืงผงิหยวนแห่งนี$เป็นอัตรา

ครึ�งนงึของทั $งประเทศ สิ�งกอ่สรา้งที�ยงัคงเหลอืในปัจจบุนันั$นเป็นสถาปัจยกรรมแบบหมงิและชงิ ตัวเมอืง
มปีระตูเขา้เมอืงมั $งหมด 6 ทศิ แบบออกเป็น ทศิเหนือและใตอ้ย่างละ 1 ประตู และซา้ยขวาดา้นละ 2 
ประต ูเมื�อลองนกึภาพครา่วๆ จะมลีักษณะคลา้ยเตา่ จงึมชีื�อเรยีกอกีอยา่งวา่ เมอืงรปูเตา่  

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  
   พกัที� The Kylin Grand Hotel  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
วนัที� 5 ผงิเหยา – วดัซวงหลนิ – ไทห่ยวน - ไทห่ยวน(สนามบนิไทห่ยวนอูซู๋่) – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิ

ตซูวงหลวิ) (14.35-17.05)  
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําท่านสักการะขอพร ณ วดัซวงหลนิ วัดเก่าแก่อายุนับพันปี เริ�มก่อสรา้งในสมัย เป่ยฉี ตัววัด

ประกอบดว้ยรูปปั$นพระอรหันตแ์ละพระพุทธรูปกว่า 2,000 รุป ซึ�งสว่นใหญ่เป็นเครื�องปั$นดนิเผา และมี
การลงสอียา่งมชีวีติชวีา แตกตา่งจากวัดสว่นใหญใ่นจนี ในยคุปฏวิัตวิัฒนธรรม ตัววัดไดถู้กคุม้ครองโดย 
2 สามภีรรยาชาวบา้น ซึ�งตอ่มาไดม้กีารทํารปูปั$นเป็นที�ระลกึแดผู่ม้พีระตอ่วัดทั $งสอง  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
 จากนั$นนําทา่น ออกเดนิทางสูส่นามบนิไทห่ยวน 

14.35 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ูโดยเที�ยวบนิที� 3U8786  

17.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเฉงิต ูจากนั$นนําทา่นออกเดนิทางไปภตัตาคาร  

คํ�า    รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  

   พกัที�  ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 
วนัที� 6 ถนนคนเดนิจงิหลี� – เฉงิตู(สนามบนิเฉงิตูซวงหลวิ) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

(14.40-16.35) 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิ$ง ถนนโบราณจิ�งหลี� เป็นถนนคนเดนิที�รักษาบรรยากาศสมยัโบราณไวไ้ด ้

เป็นอยา่งด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซื$อไดต้ามอธัยาศัย โดยบรเิวณใกล ้ๆ  จะเป็นที�ตั $งของศาล 
เจา้สามกก๊ ทา่นสามารถไปสกัการะ เลา่ปี กวนอ ูเตวีหยุ และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย (ไมร่วมคา่เขา้
ศาลเจา้สามกก๊ ทา่นสามารถชําระบตัรผา่นประตไูดท้ี�ทางเขา้ ทา่นละ 60 หยวน) 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
14.40 น.  เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที�ยวบนิที� 3U8145  
16.35 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิrภาพ 
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**หมายเหต ุ: ราคานี@สําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั@น !! 
 
โปรแกรม : เจาะลกึซานซ ีตา้ถง อูไ่ถซาน เมอืงโบราณผงิเหยา 6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวน แอรไ์ลน ์
 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ทา่นละ ไมร่วมต ัnวทา่นละ 

วนัที� 21 – 26 เม.ย. 62 33,888.- 33,888.- 4,900.- - 

วนัที� 12 – 17 พ.ค. 62 32,888.- 32,888.- 4,900.- - 

ราคาเด็กทารก อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั 7,900 บาท  
(ราคานี@รวมรายการทวัร+์ ต ัnวเครื�องบนิ+ วซีา่) 

 
  
 
เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั $งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ$นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดังกลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทุกครั $ง เพื�อ

เชค็ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทัวรร์วมทั $งไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั $งสิ$น 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั $งหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิr เก็บคา้ใชจ้า่ยทั $งหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที�พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืค่าทัวรท์ั $งหมดเนื�องจากค่าตั�วเป็นการ
เหมาจา่ยในเที�ยวบนินั$นๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึ$นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
 
อตัราคา่บรกิารนี@รวม 

1.  คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลับ ชั $นประหยดั 
2.  คา่โรงแรมที�พักตามรายการที�ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ�งหอ้ง) 

โปรดทราบ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 
หรอืเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวบางรายการ ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

ในกรณีที�มจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
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3.  คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ
4.  คา่อาหารและเครื�องดื�มตามรายการที�ระบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที�ยวตามรายการที�ระบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื$อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพิ�มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที�บรษัิทได ้** 
 - เบี$ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี$ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ$ามนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 

 
อตัราคา่บรกิารนี@ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที�นํ$าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื�องดื�ม, ค่าอาหารที�สั�งเพิ�มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี

ฯลฯ 
5. คา่อาหารที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
6. คา่ทําใบอนุญาตที�กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
7. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

**กรณีที�มจํีานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บ คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ** 
8.  คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,650 บาท) 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธิrที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี$ เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิrไมรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อื�นๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการท่องเที�ยวจะสิ$นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิrและจะไมรั่บผดิชอบ
คา่บรกิารที�ทา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื�องมาจากมีสิ�งผิด
กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�นๆ 

5. รายการนี$เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั $งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองที�นั�งบนเครื�อง 
และโรงแรมที�พักในต่างประเทศเป็นที�เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี$อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี$คดิตามราคาตั�วเครื�องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั�วเครื�องบนิปรับสูงขึ$น บรษัิทฯ สงวนสทิธิrที�จะปรับ
ราคาตั�วเครื�องบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะ
จัดบรกิารทัวรอ์ื�นทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั$นๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิrในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั $งสิ$นแทนบรษัิทฯ นอกจาก
มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั$น 

9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื�องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั $งสิ$น แตท่ั $งนี$ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�
อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิrการจัดหานี$โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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10. เมื�อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ�ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธิr ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น  

11. ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั $ง มเิชน่นั$น
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั $งสิ$น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 
**ยื�นวซีา่เดี�ยวคา่บรกิารดังนี$ ** 
-ยื�นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
-ยื�นดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิ$ว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พื$นหลังขาวเทา่นั$น**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ติoกเกอร ์หรอืรปูพริ$นจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสื$อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื$อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ$มเห็นฟัน มองเห็นทั $งใบหนา้รวมถงึใบหทูั $ง  2ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3. สําหรับผูท้ี�ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั$นกอ่น

การสง่เอกสารยื�นวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื�อประโยชนข์องตัวทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุ�ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที�เด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
 ขอ้มลูจรงิเกี�ยวกบัสถานที�ศกึษา สถานที�ทํางาน ตําแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบัน ที�อยูท่ี�ทํางาน ญาตทิี�ตดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ที�ทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้
วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ที�มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยื�นวซีา่ ดังนั$นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื�นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ�มเตมิหรอื
เปลี�ยนระเบยีบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสทิธิrของสถานทตู และบางครั $งบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี�ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่าน
จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื�องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี�ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นั$น 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทตูจนี  
 
คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิ�ม 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื�นๆ จา่ยเพิ�ม  1,750 บาท ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา 
 - เอกสารที�ตอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ที�มอีายกุารใชง้านไมตํ่�ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่ง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิ$ว จํานวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พื$นหลังขาวเทา่นั$น**  
และตอ้งไมใ่ชส่ติoกเกอร ์หรอืรปูพริ$นจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสื$อสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสื$อยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ ิ$มเห็นฟัน มองเห็นทั $งใบหนา้รวมถงึใบหทูั $ง  2ขา้ง 
- ไมส่ว่มเครื�องประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชั�น เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นที�แปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี@ 
1. ชื�อเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยที�ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ที�ถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยที�มวีวิดา้นหลัง ที�ถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื�อยื�นทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยที�เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูที�พริ$นซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 
อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยื�นวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ�มทา่นละ  1,125 บาท 

 
(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
 
ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ$ามนัโลกที�มกีารปรับราคาสงูขึ$น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํ$ามันขึ$นในอนาคต 
ซึ�งทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิrเก็บคา่ภาษีนํ$ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี@** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั@งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
 

ชื�อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื�อคูส่มรส ................................................................................. 
ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ที�อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ที�อยูส่ถานที�ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 
เมื�อวันที�............ เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที�............ เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชื�อบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
RELATION......................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั@งนี@เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี@  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


