
 

 

รหสัทวัร  B2B2000611  
ทัวรจีนไทหยวน ตาถง อูไถซาน พักหร ู5 ดาว 6 วนั 5 คืน (3U) 
ไมลงรานชอป | อูไถซาน | วดัลอยฟ�าเสียนคง | ถํ้าแกะสลักหยุนกงั  
เมืองโบราณผงิเหยา | อาหารพิเศษ สุกีต้าถง อาหารเจอูไถซาน | พกัโรงแรมระดับ 5 
ดาว 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)(3U8146:17.55-
22.00) 

14.30 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร  E 
สายการบินเสฉวนแอรไลน(3U) โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน  

17.55 น. ออกเดินทางสู เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวน แอรไลน เที่ยวบินที่ 3U8146 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณ

ลุมแมนํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา และมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูรอนที่อบอุน ฤดู
หนาวที่ไมหนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ลานคน 
จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปจจุบันเปนทั้งศูนยกลางดานการเมือง การทหาร 
และดานการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
จากนั้นนําทานออกเดินทางสูโรงแรมที่พัก 

ที่พกั HANGKONG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
( โรงแรมใกลสนามบิน เพื่อความสะดวกในการตอไฟลท ไมมีหองเสริมเตียง) 

วันที่ 2 
เฉิงตู(สนามบินเฉงิตหูลวิสุย)-ไทหยวน(สนามบินไทหยวนอูซู) (3U8785:07.15-
09.15)-เมืองผงิเหยา-เมืองโบราณผงิเหยา(รวมรถราง)-ถนนหมิงชิง-ธนาคาร
แหงแรกของจีน 

 นําทานเดินทางสูสนามบินเฉิงตู เชค็อินและโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางสู เมืองไทหยวน 
07.15 น. ออกเดินทางสู เมืองไทหยวน โดยเที่ยวบินที่ 3U8785 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �   กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)(3U8146:17.55-22.00) 

วนัที� �   เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู่ซู่)(3U8785:07.15-09.15)-เมืองผิงเหยา-เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถราง)-

ถนนหมิงชิง-ธนาคารแห่งแรกของจีน 

วนัที� �   เมืองผิงเหยา-อู่ไถซาน-วดัผู่ซาติ�ง-วดัเสยีนทง-วดัถ่าหยวน-ศาลเจา้อเูอ๋อเมี�ยว 

วนัที� �   อู่ไถซาน-วดัลอยฟ้าเสยีนคง (รวมค่าขึ �นชมวัด)-ตา้ถง-ถํ�าแกะสลกัหยุนกัง(รวมรถแบตเตอรี�)-ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณตา้ถง-ถนนคน

เดินฝางกู่ 

วนัที� �   กาํแพงเกา้มงักร-ตา้ถง(สนามบินตา้ถงหยนุกงั)-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)(3U8532:12.55-17.10) 

วนัที� �  ถนนคนเดินจิงหลี�-เฉิงต(ูสนามบินเฉิงตหูลวิสุย่)-กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35) 

 



 

 

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

เชา รับประทานอาหารเชาบนรถระหวางเดินทาง (KFC ทานละ 1 ชุด) 
 นําทานออกเดินทางสู เมืองผิงเหยา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เปนเมือง

หนึ่งในมณฑลชานซี อยูหางจากกรุงปกกิ่งประมาณ 715 กิโลเมตร เปนศูนยกลางทาง
การเงินของจีน และมีชื่อเสียงมาจากกําแพงเมืองโบราณที่ไดรับการอนุรักษเปนอยางดี 
และไดรับการประกาศใหเปนเมืองมรดกโลก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
 นําทานชม เมืองโบราณผงิเหยา (รวมรถราง) มรดกโลกแหงที่สามของมณฑลซานซี 

เมืองผงิเหยานั้นตัง้อยูตรงใจกลางมณฑล ถกูกลาวถงึครัง้แรกในสมัยชุนชวิ โดยในขณะ
นั้นอยุใตการปกครองของแควนโจว เมืองผงิเหยา คอยๆมคีวามสําคัญมากขึ้นในสมัย
ราชวงศหมงิและชิง โดยเฉพาะหลงัจากทีม่กีารกอตัง้ธุรกิจการเงินขึ้น กลาวไดวาเมอืง
ผิงเหยาเปนตลาดหุน หรือธนาคารแหงแรกของจีน โดยเฉพาะในชวง คริสตศตวรรษที่ 
16 นั้นกลาวไดวาปรมิาณเงนิตราของจกัรวรรดินั้นหมุนเวียนอยูที่เมืองผงิหยวนแหงนี้
เปนอัตราครึ่งนึงของทัง้ประเทศ สิ่งกอสรางทีย่ังคงเหลือในปจจุบันนั้นเปนสถาปจยก
รรมแบบหมงิและชิง ตวัเมืองมีประตูเขาเมอืงมั้งหมด 6 ทศิ แบบออกเปน ทศิเหนือ
และใตอยางละ 1 ประตู และซายขวาดานละ 2 ประตู เมื่อลองนกึภาพคราวๆ จะมี
ลักษณะคลายเตา จงึมีชื่อเรียกอกีอยางวา เมอืงรูปเตา จากนั้นนําทานชม ถนนหมิงชิง 
สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมงิ ซึง่ยังคงอนุรกัษบานเรือน บรรยากาศไวเสมือนในสมัย



 

 

ราชวงศหมงิและชิง ในถนนเสนนี้เต็มไปดวยสนิคาพื้นเมือง นอกจากนั้นยังมีอาหาร
พื้นเมืองใหทุกทานไดลิ้มรส และเลือกซื้อฝากคนทางบาน และนําทานชม ธนาคารแหง
แรกของจีน ซึ่งเปนสถานที่ฝากเงิน ปลอยเงินกู และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยโบราณ 
ถือวาเปนธนาคารแหงแรกของประเทศจีน ปจจุบันรัฐบาลจีนไดเปดเปนพิพิธภัณฑ
ธุรกรรมทางการเงินของจีนไปแลว 

ที่พกั โรงแรม Pingyao Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว (พักในเมืองโบราณผิง
เหยา) 

 หมายเหตุ : แนะนําใหลูกคาเตรียมกระเป�าใบเล็ก เพื่อใสเสื้อผา ของใชจําเปน 
สําหรับพักในเมืองโบราณผิงเหยา 1 คืน เนื่องจากรถบัสไมสามารถเขาในเมือง
โบราณได จงึตองใชรถอุทยานเทานั้น 

วันที่ 3 
เมืองผิงเหยา-อูไถซาน-วดัผูซาติ่ง-วัดเสียนทง-วดัถาหยวน-ศาลเจาอูเออ   
เม่ียว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู เขาอูไถซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง) เปนภูเขาที่
ลอมรอบดวย ยอดเขา 5 ยอดเปนหนึ่งในสี่พุทธคีรีของจีนเปนที่ตั้งของพระมัญชุศรี
โพธิสัตวที่เปนพระโพธิสัตวแหงปญญาเปนที่แสวงบญุของชาวพุทธจากทั่วทุกมุมโลกมา
ตั้งแตอดีตบนเขาประกอบดวยวัดพุทธลัทธิตางๆทั้งมหายานหินยานกระทั่งวัดพุทธสาย
ทิเบตรวมแลวกวา 53 แหง เคยมีตํานานกลาววาสมัยราชวงศฮองเตคังซี พระองคได
เสด็จมาที่วัดแหงนี้บอยๆ เพราะพระราชบิดาไดทรงเสียพระทัยกบัการเสียชีวิตของสนม
นางหนึ่ง จึงไดแกลงสวรรคตแลวจึงมาออกผนวชที่เขาแหงนี ้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  อาหารเจ 



 

 

 

 นําทานชม วัดผูซาติง่ เปนวดัทิเบตสรางในสมยัราชวงศเวยเหนือ เปนที่ประทับของ
องคพระมัญชศุรีโพธิสัตว มกีารกอสรางตอเตมิเรื่อยๆดงันั้นภายในวัดจงึมีมรีูปแบบ
สถาปตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมงิอกีทั้งวัดนี้ยงัเคยเปนที่รบัรองจักรพรรดคิงัซี
และเฉียนหลงมากอนวดัถาหยวนหรือวดัเจดียขาวเปนหนึง่ในสัญลักษณของอูไถซานมี
สถูปสีขาวเปนรปูระฆังควํ่าภายในบรรจุคมัภีรที่แปลเปนภาษาตางๆกวา 20,000 ฉบับ  
จากนั้นนาํทานไหวพระ ณ วดัเสียนทง เปนวดัพุทธที่ใหญที่สุดในเขาอูไถซานเปนวดั
พุทธแหงแรกๆในจีนมีประวตัิยาวนานควบคูกบัวดัมาขาวแหงเมืองลัว่หยางภายในวดัมี
วัดกอสรางแบบกอปูนโดยไมมคีานไมรองรบัอกีทัง้ ตัวอาคารภายนอกยงัฉาบดวยแผน
ทองเหลอืง นํ้าหนกัรวมกวา 5 ตัน และนําทานชม วัดถาหยวน หรือวัดเจดียขาว 
ภายในมีเจดียทรงระฆงัควํา่สีขาวสถูปแบบทิเบตทีถ่ือเปนสัญลักษณของอูไถซาน 
จากนั้นนาํทานชม ศาลาอูเออเมี่ยว หรือ วานฝอเกอ สรางขึ้นในสมัยราชวงศหมงิ และ
ไดมกีารซอมแซมขึ้นใหมในสมัยราชวงศชงิ บริเวณโดยรอบๆจะประดิษฐานพระพุทธรปู
โบราณนับหมืน่องค 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พกั โรงแรม  Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

 



 

 

วันที่ 4 
อูไถซาน-วัดลอยฟ�าเสียนคง (รวมคาขึ้นชมวัด)-ตาถง-ถํ้าแกะสลักหยุนกัง(รวมรถ
แบตเตอรี)่-ผานชมกําแพงเมืองโบราณตาถง-ถนนคนเดินฝางกู 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทานออกเดินทางสู วัดลอยฟ�าเสียนคง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) วัด
เสียนคงเปนวัดไมโบราณอายุกวา 1,500 ปภายในเปนอาคารไมยึดกันโดยสลัก เปนวัด
พุทธลัทธิเตากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเปนหนึ่งเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเขาไปกับหนาผาที่
ยังคงทนอยูแมวาจะผานมากวา 1,500 ปแลว ตัวอาคารพยุงโดยเสาไมที่เปนตัวคํ้า
อาคาร อีกทั้งทําใหปลอดภัยจากนํ้าทวมและแสงแดด ในหนึ่งวันตัวอาคารวัดจะโดน
แสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเทานั้น ทําใหตัวเนื้อไมนั้นมีความคงทนมากกวาปกต ิ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานออกเดินทางสู เมืองตาถง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง) เปนเมือง

วัฒนธรรมชื่อดังที่มีประวัติศาสตรอันยาวนาน เนื่องจากมีตําแหนงชัยภูมิที่ตั้งที่ดี จึงได
กลายเปนแหลงรวมวัฒนธรรมทั้งชนชาติสวนนอยและชนชาติฮั่น และก็เปนสถานที่ตั้ง
ป�อมปราการสําคญัทางทหารดวย นําทานเขาชม ถํ้าหยุนกัง (รวมรถแบตเตอรี่) หนึ่งใน
วัดประติมากรรมโบราณทีม่ีชือ่เสียงที่สุดของจีนอันประกอบดวยถํ้าหลงเหมินที่ล่ัวหยาง 
ถํ้าแกะสลักมอเกาที่กานซูและวัดถํ้าหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกวา 51,000 รูปมีขนาด
ตั้งแต 14 เมตรไปจนถึง 2 เซนติเมตรคาดการณวามีการเริ่มแกะสลักมาตั้งแตสมัย
คริสตศตวรรษที่ 5-6  ถือวาเปนรากฐานของศิลปะในยุคราชวงศถัง  ไดรับการแตงตั้ง
เป�นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในป ค.ศ. 2001 และนําทานผานชม เมืองกําแพงโบราณ
ตาถง จากนั้นนําทานเดินชม ถนนคนเดินฝางกู  



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ  สุกี้ตาถง 

ที่พกั โรงแรม Howard Johnson Datong Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 
กําแพงเกามังกร-ตาถง(สนามบินตาถงหยุนกัง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)
(3U8532:12.55-17.10) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 

 
 นําทานเที่ยวชม กําแพงเกามังกร เปนงานศิลปะที่สวยงามและเปนเอกลักษณสําคัญ

ชิ้นหนึ่ง ตั้งอยูที่เมืองตาถง มณฑลซานซี ประเทศจีน โดยกําแพงเกามังกรแหงตาถง 
เปนกําแพงที่สรางขึ้นจากอฐิและกระเบื้องเคลือบสูง 8 เมตร ยาว 45 เมตร และหนา 2 
เมตร  สามารถแบงคราวๆไดประมาณ 3 สวน คือสวนฐานทรงสี่เหลี่ยมดานลาง ซึ่ง
ตกแตงดวยกระเบื้องเคลือบเปนรูปสัตวมงคลตางๆของจีน อาท ิวัว, สุนัข, กวาง หรือ
กระตาย เปนตน ขณะที่ถัดขึ้นมา คือสวนที่โดดเดนที่สุดและเปนที่มาของชื่อเรียก
กําแพง อยางรูป มังกรทั้ง 9 ตน ซึ่งอยูในอิริยาบถตางๆกัน กําลังโลดแลนอยูระหวาง
ทะเลและทองฟ�า ซึ่งทั้งมังกรและบรรยากาศดานหลัง ตางเปนงานศิลปะที่สรรสรางจาก
กระเบื้องเคลือบหลากสีสันอันสวยงามอยูภายใตสวนบนสุดที่เปนหลังคาซึ่งทําจาก



 

 

กระเบื้องเคลือบเชนกัน 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินตาถงหยุนกัง 

12.55 น. ออกเดินทางสู เฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ 3U8532 
17.10 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูหลิวสุย ซึ่งเปนเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยูบริเวณ

ลุมแมนํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดวยเทือกเขา จากนั้นนําทาน
รับประทานอาหารคํ่า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
ที่พกั โรงแรม HANG CHENG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 
ถนนคนเดินจิงลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
(3U8145:14.30-16.35) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 ทานเดินทางสูแหลงชอปปم�ง ถนนโบราณจงิหลี่ เปนถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัย

โบราณไวไดเปนอยางด ีมีสินคาตางๆ มากมายใหทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินเฉิงตู 
14.30 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U8145 
16.35 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิ์ภาพ 

 

อัตราคาบรกิาร : ไทหยวน ตาถง อูไถซาน พักหรู 5 ดาว 6 วัน 5 คนื โดยสายการบนิเสฉวนแอรไลน 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพกั 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(เสรมิเตยีง) 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 
(ไมเสรมิเตยีง) 

ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 11-16 มี.ค. 63 30,900.- 30,900.- 30,900.- 5,000.- 
ไมรับจอย

แลนด 

วันที่ 18-23 มี..ค 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- 
ไมรับจอย

แลนด 

วันที่ 22-27 เม.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- 
ไมรับจอย

แลนด 

วันที่ 13-18 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- 
ไมรับจอย

แลนด 

วันที่ 10-15 มิ.ย. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 5,000.- 
ไมรับจอย

แลนด 



 

 

ราคาเดก็ทารก(อายไุมถึง 2 ปบรบิูรณ ณ วันเดนิทางกลับ) ทานละ 8,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจนี) 

 
ราคานีไ้มรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,800 บาท 

ราคานีไ้มรวมคาทิปมคัคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 350 หยวน /ทาน/
ทริป 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนงัสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนงัสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด 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 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 



 

 

Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ 

 
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 คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  



 

 

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเดี่ยว 4 วันทําการ ทานละ 1,800 

บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการ

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 มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชาํระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 



 

 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง 
หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทานั้น 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมกีาร
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนนั้นทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเดี่ยวคาบริการดังนี้ ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,800 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,925 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง
ขาวเทานั้น**  

 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

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. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางด ีหากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
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.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทานั้น] 
และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  



 

 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟชั่น เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพิ่มใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 



 

 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 
 

**การขอวซีาเขาประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไม
แจงใหทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
  
 

**สถานทูตจีนมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    
�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชือ่คู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบยีนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 



 

 

 
 
 

ชื่อสถานที่ทาํงาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศพัท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมกีารโทรเชค็ขอมลูโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดนิทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
รายชื่อบคุคลในครอบครัวของทาน พรอมระบคุวามสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจรงิ 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบรษิัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้นี้เพื่อประโยชนของตวัทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 



 

 

 
 
 


