รหัสทัวร B2B2000611
ทัวรจีนไทหยวน ตาถง อูไ ถซาน พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน (3U)
ไมลงรานชอป | อูไถซาน | วัดลอยฟาเสียนคง | ถํ้าแกะสลักหยุนกัง
เมืองโบราณผิงเหยา | อาหารพิเศษ สุกต
ี้ า ถง อาหารเจอูไถซาน | พักโรงแรมระดับ 5
ดาว

เส้นทางการเดินทาง
วันที
วันที
วันที
วันที
วันที
วันที

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ )(3U8146:17.55-22.00)
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู่ซู่)(3U8785:07.15-09.15)-เมืองผิงเหยา-เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถราง)ถนนหมิงชิง-ธนาคารแห่งแรกของจีน
เมืองผิงเหยา-อู่ไถซาน-วัดผู่ซาติง-วัดเสียนทง-วัดถ่าหยวน-ศาลเจ้าอูเอ๋อเมียว
อู่ไถซาน-วัดลอยฟ้าเสียนคง (รวมค่าขึนชมวัด)-ต้าถง-ถําแกะสลักหยุนกัง(รวมรถแบตเตอรี)-ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณต้าถง-ถนนคน
เดินฝางกู่
กําแพงเก้ามังกร-ต้าถง(สนามบินต้าถงหยุนกัง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ )(3U8532:12.55-17.10)
ถนนคนเดินจิงหลี-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย่ )-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8146:17.5522.00)

14.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร E
สายการบินเสฉวนแอรไลน(3U) โดยมีเจาหนาที่คอยใหก ารตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
17.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8146
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณ
ลุม แม นํ้ า หมิ น ใจกลางมณฑล มี ภู มิ ป ระเทศรายรอบไปด ว ยเทื อ กเขา และมี สภาพ
ภูมิ อ ากาศที่ เหมาะสมต อ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรม โดยมี ฤ ดู รอ นที่ อ บอุ น ฤดู
หนาวที่ไม หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมื องเฉิ งตูมีราว 10 ลานคน
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก
ที่พก
ั

HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว
( โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท ไมมีหองเสริมเตียง)
เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-ไทหยวน(สนามบินไทหยวนอูซ)ู (3U8785:07.15-

วันที่ 2

09.15)-เมืองผิงเหยา-เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถราง)-ถนนหมิงชิง-ธนาคาร
แหงแรกของจีน
นําทานเดินทางสูสนามบินเฉิงตู เช็คอินและโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางสู เมืองไทหยวน

07.15 น. ออกเดินทางสู เมืองไทหยวน โดยเที่ยวบินที่ 3U8785

09.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทหยวนอูซู เมืองไทหยวน เมืองหลวงของมณฑลซานซี เปนเมือง
อุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศจีน และเปนแหลงผลิตถานหินที่ใหญเปนอันดับสาม
ของประเทศจีน หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เชา

รับประทานอาหารเชาบนรถระหวางเดินทาง (KFC ทานละ 1 ชุด)
นําทานออกเดิ นทางสู เมื องผิงเหยา (ใชเวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนเมือ ง
หนึ่งในมณฑลชานซี อยูหางจากกรุงปกกิ่งประมาณ 715 กิโลเมตร เปนศูนยกลางทาง
การเงินของจีน และมีชื่อเสียงมาจากกําแพงเมืองโบราณที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดี
และไดรับการประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถราง) มรดกโลกแหงที่สามของมณฑลซานซี
เมืองผิงเหยานั้นตัง้ อยูต
 รงใจกลางมณฑล ถูกกลาวถึงครัง้ แรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะ
นั้นอยุใตการปกครองของแควนโจว เมืองผิงเหยา คอยๆมีความสําคัญมากขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิงและชิง โดยเฉพาะหลังจากทีม
่ ก
ี ารกอตัง้ ธุรกิจการเงินขึ้น กลาวไดวา เมือง
ผิงเหยาเปนตลาดหุน หรือธนาคารแหงแรกของจีน โดยเฉพาะในชวง คริสตศตวรรษที่
16 นั้นกลาวไดวาปริมาณเงินตราของจักรวรรดินั้นหมุนเวียนอยูที่เมืองผิงหยวนแหงนี้
เปนอัตราครึ่งนึงของทัง้ ประเทศ สิ่งกอสรางทีย
่ ังคงเหลือในปจจุบันนั้นเปนสถาปจยก
รรมแบบหมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเขาเมืองมั้งหมด 6 ทิศ แบบออกเปน ทิศเหนือ
และใตอยางละ 1 ประตู และซายขวาดานละ 2 ประตู เมื่อลองนึกภาพคราวๆ จะมี
ลักษณะคลายเตา จึงมีชื่อเรียกอีกอยางวา เมืองรูปเตา จากนั้นนําทานชม ถนนหมิงชิง
สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง ซึง่ ยังคงอนุรก
ั ษบา นเรือน บรรยากาศไวเสมือนในสมัย

ราชวงศหมิงและชิง ในถนนเสนนี้เต็มไปดวยสินคาพื้นเมือง นอกจากนั้นยังมีอาหาร
พื้นเมืองใหทุกทานไดลิ้มรส และเลือกซื้อฝากคนทางบาน และนําทานชม ธนาคารแหง
แรกของจีน ซึ่งเปนสถานที่ฝากเงิน ปลอยเงินกู และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยโบราณ
ถือวาเปนธนาคารแหงแรกของประเทศจีน ปจจุบันรัฐบาลจีนไดเปดเปนพิพิธภัณฑ
ธุรกรรมทางการเงินของจีนไปแลว
ที่พก
ั

โรงแรม Pingyao Hotel หรื อ เที ย บเท าระดั บ 5 ดาว (พั ก ในเมื อ งโบราณผิ ง
เหยา)
หมายเหตุ : แนะนํ าใหลู ก ค าเตรี ยมกระเป าใบเล็ก เพื่ อใส เสื้ อผา ของใช จําเป น
สําหรับ พั กในเมืองโบราณผิงเหยา 1 คื น เนื่องจากรถบั ส ไมส ามารถเขาในเมือง
โบราณได จึงตองใชรถอุทยานเทานั้น

วันที่ 3
เชา

เมืองผิงเหยา-อูไถซาน-วัดผูซาติ่ง-วัดเสียนทง-วัดถาหยวน-ศาลเจาอูเออ
เมี่ยว
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํา ท า นเดิ นทางสู เขาอู ไถซาน (ใช เวลาเดิ นทางประมาณ 4.5 ชั่ ว โมง) เป น ภู เขาที่
ลอ มรอบดว ย ยอดเขา 5 ยอดเปนหนึ่งในสี่พุ ทธคี รีข องจีนเป นที่ ตั้ งของพระมัญ ชุศ รี
โพธิสัตวที่เปนพระโพธิสัตวแหงปญญาเปนที่แสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกมา
ตั้งแตอดีตบนเขาประกอบดวยวัดพุทธลัทธิตางๆทั้งมหายานหินยานกระทั่งวัดพุทธสาย
ทิเบตรวมแลวกวา 53 แหง เคยมีตํานานกลาววาสมัยราชวงศฮองเตคังซี พระองคได
เสด็จมาที่วัดแหงนี้บอยๆ เพราะพระราชบิดาไดทรงเสียพระทัยกับการเสียชีวิตของสนม
นางหนึ่ง จึงไดแกลงสวรรคตแลวจึงมาออกผนวชที่เขาแหงนี้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารเจ

นําทานชม วัดผูซ
 าติง่ เปนวัดทิเบตสรางในสมัยราชวงศเวยเหนือ เปนที่ประทับของ
องคพระมัญชุศรีโพธิสัตว มีการกอสรางตอเติมเรื่อยๆดังนั้นภายในวัดจึงมีมรี ูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิงอีกทั้งวัดนี้ยงั เคยเปนที่รบ
ั รองจักรพรรดิคงั ซี
และเฉียนหลงมากอนวัดถาหยวนหรือวัดเจดียข าวเปนหนึง่ ในสัญลักษณของอูไถซานมี
สถูปสีขาวเปนรูประฆังควํ่าภายในบรรจุคม
ั ภีรท
 ี่แปลเปนภาษาตางๆกวา 20,000 ฉบับ
จากนั้นนําทานไหวพระ ณ วัดเสียนทง เปนวัดพุทธที่ใหญที่สุดในเขาอูไถซานเปนวัด
พุทธแหงแรกๆในจีนมีประวัติยาวนานควบคูก
 บ
ั วัดมาขาวแหงเมืองลัว่ หยางภายในวัดมี
วัดกอสรางแบบกอปูนโดยไมมค
ี านไมรองรับอีกทัง้ ตัวอาคารภายนอกยังฉาบดวยแผน
ทองเหลือง นํ้าหนักรวมกวา 5 ตัน และนําทานชม วัดถาหยวน หรือวัดเจดียขาว
ภายในมีเจดียทรงระฆังควํา่ สีขาวสถูปแบบทิเบตทีถ
่ ือเปนสัญลักษณของอูไถซาน
จากนั้นนําทานชม ศาลาอูเออเมี่ยว หรือ วานฝอเกอ สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมิง และ
ไดมก
ี ารซอมแซมขึ้นใหมในสมัยราชวงศชงิ บริเวณโดยรอบๆจะประดิษฐานพระพุทธรูป
โบราณนับหมืน
่ องค
คํ่า
ที่พก
ั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว

วันที่ 4
เชา

อูไถซาน-วัดลอยฟาเสียนคง (รวมคาขึ้นชมวัด)-ตาถง-ถํ้าแกะสลักหยุนกัง(รวมรถ
แบตเตอรี)่ -ผานชมกําแพงเมืองโบราณตาถง-ถนนคนเดินฝางกู
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานออกเดินทางสู วัดลอยฟาเสียนคง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) วัด
เสียนคงเปนวัดไมโบราณอายุกวา 1,500 ปภายในเปนอาคารไมยึดกันโดยสลัก เปนวัด
พุทธลัทธิ เตากับ ลัทธิขงจื๊อรวมกั นเปนหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเขาไปกั บหนาผาที่
ยัง คงทนอยูแม ว าจะผ านมากวา 1,500 ป แ ลว ตั วอาคารพยุง โดยเสาไม ที่ เป นตัว คํ้ า
อาคาร อี กทั้ งทําให ปลอดภัยจากนํ้าทวมและแสงแดด ในหนึ่งวันตั วอาคารวัด จะโดน
แสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเทานั้น ทําใหตัวเนื้อไมนั้นมีความคงทนมากกวาปกติ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํา ท านออกเดินทางสู เมืองตาถง (ใช เวลาเดิ นทางประมาณ 1.5 ชั่ วโมง) เปนเมื อ ง
วัฒนธรรมชื่อดังที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เนื่องจากมีตําแหนงชัยภูมิที่ตั้งที่ดี จึงได
กลายเปนแหลงรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติสวนนอยและชนชาติฮั่น และก็เปนสถานที่ตั้ง
ปอมปราการสําคัญทางทหารดวย นําทานเขาชม ถํ้าหยุนกัง (รวมรถแบตเตอรี่) หนึ่งใน
วัดประติมากรรมโบราณทีม
่ ีชอ
ื่ เสียงที่สุดของจีนอันประกอบดวยถํ้าหลงเหมินที่ลั่วหยาง
ถํ้าแกะสลักมอเกาที่กานซูและวัดถํ้าหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกวา 51,000 รูปมีขนาด
ตั้งแต 14 เมตรไปจนถึ ง 2 เซนติ เมตรคาดการณ วามี ก ารเริ่มแกะสลัก มาตั้ งแต สมั ย
คริสตศตวรรษที่ 5-6 ถือวาเปนรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศถัง ไดรับการแตงตั้ง
เปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 2001 และนําทานผานชม เมืองกําแพงโบราณ
ตาถง จากนั้นนําทานเดินชม ถนนคนเดินฝางกู

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 5
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้ตาถง
โรงแรม Howard Johnson Datong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว
กํ าแพงเก ามัง กร-ต าถง(สนามบิ น ต าถงหยุน กั ง)-เฉิ ง ตู ( สนามบิ น เฉิ ง ตู ห ลิ ว สุ ย )
(3U8532:12.55-17.10)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานเที่ยวชม กําแพงเกามังกร เปนงานศิลปะที่สวยงามและเปนเอกลักษณสําคัญ
ชิ้นหนึ่ง ตั้ งอยูที่ เมือ งตาถง มณฑลซานซี ประเทศจีน โดยกําแพงเกามั งกรแหง ตาถง
เปนกําแพงที่สรางขึ้นจากอิฐและกระเบื้องเคลือบสูง 8 เมตร ยาว 45 เมตร และหนา 2
เมตร สามารถแบ งคราวๆไดประมาณ 3 สวน คือสว นฐานทรงสี่เหลี่ยมดานลาง ซึ่ง
ตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบเปนรูปสัตวมงคลตางๆของจีน อาทิ วัว, สุนัข, กวาง หรือ
กระต า ย เป นต น ขณะที่ ถั ด ขึ้ น มา คื อ สว นที่ โ ดดเด น ที่ สุด และเป นที่ ม าของชื่ อ เรี ย ก
กําแพง อยางรูป มังกรทั้ง 9 ตน ซึ่งอยูในอิริยาบถตางๆกัน กําลังโลดแลนอยูระหวาง
ทะเลและทองฟา ซึ่งทั้งมังกรและบรรยากาศดานหลัง ตางเปนงานศิลปะที่สรรสรางจาก
กระเบื้ อ งเคลื อ บหลากสีสันอั นสวยงามอยูภ ายใต สว นบนสุด ที่ เป นหลัง คาซึ่ง ทํ า จาก

กระเบื้องเคลือบเชนกัน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินตาถงหยุนกัง
12.55 น. ออกเดินทางสู เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8532
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณ
ลุมแม นํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภู มิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา จากนั้นนําทา น
รับประทานอาหารคํ่า
คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 6
เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม HANG CHENG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว
ถนนคนเดิน จิง ลี่-เฉิ งตู (สนามบิ น เฉิงตู ห ลิว สุย)-กรุงเทพฯ(สนามบิน สุ วรรณภู มิ)
(3U8145:14.30-16.35)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
ทานเดินทางสูแหลงชอปปﻥง ถนนโบราณจิงหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัย
โบราณไวไดเปนอยางดี มีสินคาตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตู

14.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราคาบริการ : ไทหยวน ตาถง อูไ ถซาน พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินเสฉวนแอรไลน

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพก
ั 2-3 ทาน
ทานละ

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

เด็กอายุไมเกิน 12 ป

(เสริมเตียง)

(ไมเสริมเตียง)

ทานละ

ทานละ

พักเดี่ยว

ไมรวมตั๋ว

ทานละ

ทานละ

วันที่ 11-16 มี.ค. 63

30,900.-

30,900.-

30,900.-

5,000.-

วันที่ 18-23 มี..ค 63

31,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

วันที่ 22-27 เม.ย. 63

31,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

วันที่ 13-18 พ.ค. 63

31,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

วันที่ 10-15 มิ.ย. 63

31,900.-

31,900.-

31,900.-

5,000.-

ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด
ไมรับจอย
แลนด

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน)

ราคานีไ้ มรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท
ราคานีไ้ มรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/
ทริป
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทถ
ี่ ือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
เงื่อนไขการใหบริการ
1.

การเดิ น ทางในแต ล ะครั้ ง จะต อ งมี ผู โดยสารจํา นวน 10 ท า นขึ้ นไป ถ า
ผู โ ดยสารไม ค รบจํ า นวนดั ง กล า ว ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2.

ในกรณี ที่ ลู ก ค า ต อ งการออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศ กรุ ณ าติ ด ต อ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวร รวมทั้งไฟลบิ นและเวลานัดหมายทัว ร หากเกิ ด ความผิ ดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.

การชําระคาบริการ
3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท
3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง

4.

การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
4.3 แจงยกเลิกนอ ยกว า 15 วันก อนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์
เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ
สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra

Flight และ Charter Flight จะไม มี ก ารคื น เงิ น มั ด จํ า หรื อ ค า ทั ว ร
ทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได
1.

คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร)

2.

คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร)

3.

คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง

อัตราคาบริการนี้รวม
1.

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2.

คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหนึ่งหอง)

3.

คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ

4.

คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.

คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน
ละ 1,000,000 บาท ค ารักษาพยาบาลกรณีเกิ ดอุ บัติเหตุวงเงินท านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาต อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาต อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7.

รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน

8.

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1.

กระเปาเดินทาง

2.

คา ธรรมเนียมการยื่นขอวี ซาจีนแบบเดี่ ยว 4 วั นทํ าการ ท านละ 1,800
บาท

3.

กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกิ นกวาที่ สายการ
บินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนักตามสายการบินกําหนด

4.

คาทําหนังสือเดินทาง

5.

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องดื่ม , คาอาหารที่สั่ง
เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ

6.

คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

7.

คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว

8.

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/ทริป

หมายเหตุ
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิ ด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิ ดจากสายการบิ น
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การก อ การจลาจล, อุ บั ติ เหตุ , ความเจ็บ ป ว ย, ความสูญ หายหรื อ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน

3.

หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุด ลง ทางบริษัทฯ จะถือ วา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชาํ ระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริ ษั ท ฯ จะไม รั บ ผิ ด ชอบต อ การห า มออกนอกประเทศ หรื อ ห า มเข า
ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง
หลังจากไดสํารองที่ นั่งบนเครื่ อง และโรงแรมที่ พั กในต างประเทศเป นที่
เรี ย บร อ ย แต อ ย า งไรก็ ต ามรายการนี้ อ าจเปลี่ ย นแปลงได ต ามความ
เหมาะสม

6.

ราคานี้คิ ดตามราคาตั๋ว เครื่ องบิ นในป จจุบั น หากราคาตั๋ วเครื่อ งบิ นปรั บ
สูง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ สงวนสิท ธิ์ ที่ จะปรั บ ราคาตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ตามสถานการณ
ดังกลาว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ
หน ว ยงานที่ ใ ห บ ริ ก าร บริ ษั ท ฯจะดํ า เนิ น โดยสุ ด ความสามารถที่ จ ะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้ ง สิ้ น แทนบริ ษั ท ฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู มี อํ า นาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น

9.

หากไม สามารถไปเที่ยวในสถานที่ ที่ ระบุ ในโปรแกรมได อันเนื่อ งมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมก
ี าร
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย
**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ **
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท
1.

หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ
ไมชํารุด

2.

หนังสือเดิ นทางตองมี หนา วาง สําหรับ ประทั บตราวี ซาและตราเขา-ออก
อยางนอย 2 หนาเต็ม
รูป ถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิ น 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง
ขาวเทานั้น**
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร
- ห า มสวมเสื้ อ สี ข าวเด็ ด ขาด เช น เสื้ อ ยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด
ขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2 ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา

3.

สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ
Re-Entry ดวยตนเองเทานั้นกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

4.

สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง

5.

เอกสารที่ ให กรอกท ายโปรแกรมทั วร กรุณ ากรอกให ค รบเพื่ อประโยชน
ของตัวทานเอง

6.

กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา
- กรณีเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตั วจริง, สําเนาสูติ
บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่
http://www.consular.go.th/)
- กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง
ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน
ที่อ ยูที่ทํ า งาน ญาติที่ ติ ด ตอ ได ในกรณีฉุ ก เฉิ ง หมายเลขโทรศั พ ท บ าน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอ มู ลเท็ จ อาจมี ก ารระงับ การออกวี ซา เลม ที่ มี ป ญ หา (สถานทู ต มี ก าร
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน)

7.

เอกสารทุ ก อยางต องจัด เตรี ยมพร อมลว งหนา ก อ นยื่นวี ซา ดั ง นั้นกรุ ณ า
เตรียมเอกสารพรอ มสง ให บ ริ ษัท ทั ว ร อยางนอ ย 5-7 วั นทํ าการ (ก อ น
ออกเดินทาง)

8.

โปรดทํ าความเขา ใจวา สถานทูต จีนอยูในระหว างจัด ระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
ผู ที่ ป ระสงค จ ะใช ห นั ง สือ เดิ น ทางราชการ หรื อ ใช บั ต ร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ

9.

ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติ ก า การยกเว นวี ซา ในรายละเอี ยด / ผู ใชบั ต ร APEC กรุ ณ าดู แ ล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย

10. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ
- ทางบริ ษั ท ฯ สามารถขอวี ซ า ให ไ ด เฉพาะชาวต า งชาติ ที่ ทํ า งานใน
ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น
- หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ
วีซา เขาประเทศจีนด วยตนเอง เนื่ อ งจากผู เดินทางจะต องไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน
คาธรรมเนียมการยื่นวี ซาหนั งสือเดินทางคนตางชาติในกรณี ที่ ทางบริษั ท
สามารถขอวีซาใหได
1.

หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท

2.

หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม 1,900 บาท
ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง)
- เอกสารที่ตองเตรียม
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2.รู ป ถ า ยสีข นาด 1.5 X 2 นิ้ ว จํ า นวน 2 ใบ รู ป ใหม ถ า ยมาไม เกิ น 6
เดือน [พื้นหลังขาวเทานั้น]
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร

- ห า มสวมเสื้ อ สี ข าวเด็ ด ขาด เช น เสื้ อ ยื ด สี ข าว ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด
ขาราชการ
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง 2ขาง
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา
3.

ใบอนุญาตการทํางาน

4.

หนังสือวาจางในการทํางาน

5.

สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน

6.

กรณี สมรสกั บ คนไทย ต อ งแนบสําเนาทะเบี ยนสมรสและทะเบี ยนสมรส
ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล

สถานฑู ต จี น อาจปฏิ เสธไม รั บ ทํ า วี ซ า ให พาสปอร ต ของท า น ในกรณี
ดังตอไปนี้
1.

ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก

2.

นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช

3.

นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น
ทําวีซา

4.

นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทาง
ลาชา
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,125 บาท
[ตางชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุม
 ขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:
ออสเตรีย เบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด
อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได]
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซา โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา**
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้**
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS /MRS / MR)
NAME.................................................................SURNAME.............................................................
สถานภาพ

โสด

ไมไดจดทะเบียน

แตงงาน

หมาย

หยา

จดทะเบียน ชือ
่ คู

สมรส .................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................

ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ................................................................
ตําแหนงงาน......................................................................................................................................
ที่อยูสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................
โทรศัพท............................................................ มือถือ......................................................................
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถก
ู ตองทีส
่ ามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม

ไมเคย

เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว

เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม

ไมเคย

เคย โปรดระบุ

...........................
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป.............. ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
2. (MISS /MRS / MR)
NAME................................................SURNAME........................................
RELATION....................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติม อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง ทัง้ นี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด)

