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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่23 – 28 พ.ย. 61 29,900.- 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

มหศัจรรย ์เสน้ทำงสำยไหม วดัถ ำ้โมเ่กำ ทะเลสำบ พระจนัทรเ์สีย้ว  

6 วนั 5 คนื โดย สำยกำรบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์ 

      เร ิม่ตน้เพยีง 29,900.- 
                                   รายการทวัร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

 ชมถ ้าพระมอ่เกา พทุธศลิป์งดงาม ดว้ยฝีมอืแกะสลักของบรรพบรุษุชาวจนี 

 เขา้ชมก าแพงเมอืงจนี ดา่นเจยียีก่วน ก าแพงดา่นสดุทา้ยของใตห้ลา้ 
 เนนิทรายครวญ เสีย่งซาวาน สมัผัสทะเลทรายอันกวา้งไกล  

 สระน ้าเสีย้วพระจันทร ์โอเอซสิกลางทะเลทราย ทีไ่มเ่คยเหอืดแหง้ 
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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนำมบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (18.00-22.00) 

14.00 น. พรอ้มกนัทีท่ำ่อำกำศยำนสวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคำนเ์ตอร ์ E สายการบนิเสฉ

วน แอร์ไลน์(3U) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระและ

เอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น พรอ้มรบัอำหำรเชำ้แบบกลอ่งเพือ่รบัประทำนในเชำ้วนัถดัไป 

 
บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.10 น.   ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฉงิต ูโดยสายการบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่3U8146  

(มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง)  

23.05 น. ถงึท่าอากาศยาน เฉงิตู ซ ึง่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าหมนิ ใจกลาง

มณฑล มภีมูปิระเทศรายรอบไปดว้ยเทอืกเขา และมีสภาพภูมอิากาศทีเ่หมาะสมต่อการประกอบอาชพี

เกษตรกรรม โดยมฤีดรูอ้นทีอ่บอุ่น ฤดหูนาวทีไ่ม่หนาวนัก และมปีรมิาณความชืน้สงู ประชากรเมืองเฉงิตู

มรีาว 10 ลา้นคน จัดเป็นอันดบั 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั ้งศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร 

และดา้นการศกึษาของภูมภิาคตะวันตกเฉียงใต ้หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง จากนัน้น าท่าน

ออกเดนิทางสูโ่รงแรมทีพ่ัก 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – เฉงิต ู(สนามบนิเฉงิตซูวง
หลวิ) (19.10-23.05)   ✈ 

CHENGDU HANGKONG 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
4 ดาว 

2 
ถนนคนเดนิจงิหล ี - เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – เจีย่ยี่
กวน(สนามบนิเจยียีก่วน)(15.25-19.25) – เมอืงจางเย ่

BOX
SET 🍽 ✈ ZHANGYE LVZHOU HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 เมอืงจางเย ่– เขาสายรุง้จางเย ่– เมอืงตนุหวง 🍽 🍽 🍽 
DUNHUANG GRAND SUN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดับ 
4 ดาว 

4 
สระเสีย้วพระจันทร(์รวมรถอทุยาน) – ถ ้าแกะสลักมอ่เกาคู
(รวมรถอทุยาน) 🍽 🍽 🍽 

JIAYUGUAN HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
ก าแพงเมอืงจนีดา่นเจยียีก่วน - เจยียีก่วน (สนามบนิเจยียี่

กวน) – เฉงิต(ูสนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) (20.50-00.20) 🍽 🍽 
🍽

✈ 
CHENGDU ACME HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
เฉงิต ู– ศาลเจา้สามก๊ก –เฉงิต(ู สนามบนิเฉงิตซูวงหลวิ) – 
กรงุเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(14.40-16.35) 🍽 🍽 ✈  

http://bit.ly/2NMk5YE
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 พกัที ่HANGKONG HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 3 ดำว 

(โรงแรมใกลส้นำมบนิ เพือ่ควำมสะดวกในกำรตอ่ไฟลท)์ 

วนัที ่2 ถนนคนเดนิจงิหล ี - เฉงิตู(สนำมบนิเฉงิตูซวงหลวิ) – เจ ีย่ยีก่วน(สนำมบนิเจยียีก่วน)(15.25-

19.25) – เมอืงจำงเย ่

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง 

 เดนิทางสู่แหล่งชอ้ปป้ิง ถนนโบรำณจิง่หลี ่เป็นถนนคนเดนิทีร่ักษาบรรยากาศสมัยโบราณไวไ้ดเ้ป็น

อย่างด ีมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหท้า่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศยั  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิเฉงิต ูเช๊คอนิและโหลดสมัภำระ เดนิทำงสูเ่มอืงเจยียีก่วน 

15.25 น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเจยียีก่วน โดยเทีย่วบนิที ่3U8771 (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

19.25 น. เดนิทางถงึ เมอืงเจยียีก่วน ด่านประตูเจียอีก้วนเป็นด่านปราการทีส่ าคัญของเสน้ทางสายไหม ถอืเป็นซุม้ประตู

ดา่นสดุทา้ยของก าแพงเมอืงจนี จากนั้นน าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงจำงเย ่เมอืงหนา้ด่านของเสน้ทางสายไหม 

เป็นจุดศนูยก์ลางของระเบยีงเหอซ ีป้อมปราการหนา้ดา่นของเสน้ทางสายไหม ทีม่ปีระวัตศิาสตรย์าวนานนับหลาย

พันปี เคยถกูปกครองโดยชนเผ่าเรร่อ่นหลายกลุม่ ทัง้อยุกรู ์ซงหนู มองโก 

 
 พกัที ่ZHANGYE LVZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่3 เมอืงจำงเย ่– เขำสำยรุง้จำงเย ่– เมอืงตนุหวง 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิ ทางสู ่เขำสำยรุง้จำงเย ่ตามขอ้มูลธรณีวทิยาจนี ระบุว่า ประตมิากรรมธรรมชาตนิี้ ประกอบ

ไปดว้ยแนวเขาแตม้สเีป็นลายริว้ ซ ึง้เกดิจากหนิทราย และแร่ธรรมชาตทิีค่่อยๆก่อตัวผ่านการปรับแต่ง

จากลม ฝน และกาลเวลากว่า 24 ลา้นปี กอ่นมกีารเกดิของเผ่าพันธุม์นุษยปั์จจุบัน ทวิเขาหลากสตีนัเซีย๋ 

นับเป็นลักษณะภูมปิระเทศที่เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาต ิซึง้พบพบไดใ้นประเทศจีนเท่านั้น และ

ปัจจุบัน เป็นแหลง่ ทอ่งเทีย่วทีม่คีนจ านวนมากนยิมมาเทีย่วชม ขณะทีจ่นียังมทีวีเขาลกัษณะเดยีวกนักบั 

ตนัเซีย๋ในบรเิวณอกี 5 แห่ง และทัม้หมดลว้นไดร้ับการอนุรักษ์ ภายใตม้รดกโลกเมื่อปี 2553 รวมเนื้อที่

กว่า 450,000 ไร่ 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงตนุหวง เมอืงหนา้ดา่นส าคญัอกีหนึง่จุดของเสน้ทางสายไหม ในอดตีตัง้แต่

สมัยราชวงศ์ฮั่น เมืองตุนหวงเป็นจุดพักส าคัญของกองคาราวานขนสนิคา้ เนื่องจากภูมอิากาศและ

โอเอซสิ ท าใหเ้ป้นแหลง่พักเสบยีงไดเ้ป็นอย่างด ี 

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
   DUNHUANG GRAND SUN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่4 สระเสีย้วพระจนัทร(์รวมรถอุทยำน) – เนนิทรำยหมงิซำซำน - ถ ำ้แกะสลกัม่อเกำคู(รวมรถ

อทุยำน) – เจยียีก่วน 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เนนิทรำยหมงิซำซำน ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ใหม่ ท่านสามารถขีอู่ฐ (ไม่รวม

คา่ขีอู่ฐ) ชมทะเลทรายอันกวา้ง ซึง่อูฐจะเดนิเรยีวแถวกันตามแนวสนัทรายทีโ่คง้ไปโคง้มา หากโอกาส

เหมาะทา่นอาจไดย้นิเสยีงลมสะทอ้นเป็นเสยีงคลา้ย การลัน่กลองรบ เสยีงมา้รอ้ง เสยีงสูร้บและเสยีงคน

รอ้ง ซึง่ตามต านานเลา่ว่าเคยมกีองทพัถกูพายุทรายพัดกระหน ่าและถูกฝังทัง้เป็นทัง้กองทัพอยู่ใตภู้เขา
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ลกูนี้ ดงันัน้เมือ่ทา่นลืน่ไถลลงมาจากยอดเนนิจงึอาจมเีสยีงประหลาดเกดิข ึน้ และมักจะเกดิข ึน้เมื่อท่าน

ลืน่ลงจากยอดเขา หลังจากนัน้น าท่านชม สระน ำ้เสีย้วพระจนัทร ์เป็นบ่อน ้ากลางทะเลทราย ทีม่ีน ้า

ตลอดเวลาไม่เคยเหอืดแหง้ มคีวามลกึเพยีง 5 เมตร บ่อแห่งนี้มีรุปร่างลักษณะคลา้ยกับเสีย้วพระจันทร ์

จะเป็นทีม่าของชือ่นี้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเมอืงเจยียีก่วน 

 
กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านชม ถ ำ้มอ่เกำคู (รวมรถอุทยาน)  ถอืเป็นมรดกโลกทีย่ ิง่ใหญ่อีกแห่งหนึง่ของโลก “มอเกา” 

เป็นถ ้าทีม่คีหูานอ้ยใหญ่กว่า 495 คหูา มภีาพวาดสบีนผนังสวยงาม พระพุทธรูปแกะสลกั และองคเ์จา้แม่

กวนอมิ ซึง่ผลงานแตล่ะคหูาไดม้กีารสรา้งข ึน้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 366 -1277 ดงันัน้ประตมิากรรมหรอืจติรกรรม

ทีท่่านจะไดช้มทีถ่ ้ามอเกาแห่งนี้ เกดิจากความเพียรพยายามของจติรกรและชา่งหลากยุคหลายสมัย

ตลอดชว่งประวัตศิาสตรท์ีนั่บเนื่องเกอืบหนึง่พันปี 

 
ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 
  พกัที ่JIAYUGUAN HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

วนัที ่5 ก ำแพงเมอืงจนีด่ำนเจยียีก่วน - เจยียีก่วน (สนำมบนิเจยียีก่วน) – เฉงิตู(สนำมบนิเฉงิตูซวง

หลวิ) (20.50-00.20) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางจากเมอืงตนุหวงสูเ่มอืงเจยียกีวน 

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

 น าท่านเดนิทางสู ่ก ำแพงเมอืงจนีดำ่นเจยียีก่วน (รวมรถอุทยาน) เป็นก าแพงเมืองจีนด่านสดุทา้ย 

ทีต่ัง้อยู่ทางตะวันตกทีอ่ยู่ไกลทีส่ดุของจีน ปราการแห่งนี้สงูกว่า 1,770 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล เป็น

ทีต่ัง้ของหอระวังภยั ซึง่สรา้งข ึน้ปลายราชวงศห์มงิ ถงึตน้ราชวงศช์งิ ตวัก าแพงไดร้ับการบูรณะซอ่มแซม

ครัง้แรกประมาณปี 1507 ดา้นหนึง่ทอดไปทางตะวันตกเฉียงใตสู้่เทอืกเขาชเิหลยีนซาน และอีกดา้น

ทอดไปไปทางเหนือสูเ่ทอืกเขาเป่ยซาน ส ิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่นี้เห็นไดช้ดั นับเป็นด่านชยัภูมทิีเ่หมาะสม

แกก่ารป้องกนัการรุกรานจากขา้ศกึไดด้ ีปัจจุบันไดร้ับการบูรณะซอ่มแซมใชเ้วลากอ่สรา้งราว 100 ปี จงึ

เสร็จสมบูรณ์มพีืน้ที ่33,500 ตารางเมตร ตัง้อยู่ระหว่างหุบเขาทีม่ีความกวา้งเพียง 15 เมตร จากนัน้น า

ท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑก์ าแพงเมืองจีน มีเก็บส ิง่ของมีค่าสมัยก่อสรา้งก าแพง และ อุปกรณ์ก่อสรา้ง

ก าแพงในสมัยนัน้  

ค ำ่    รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิเจยียีก่วน เพือ่บนิกลบัเมอืงเฉงิต ู
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20.50 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงเฉงิต ุโดยเทีย่วบนิที ่3U8772  

00.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงเฉงิต ูจากนัน้น าทา่นออกเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก 

 
  พกัที ่ ACME HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่6 เฉงิตู – ศำลเจำ้สำมก๊ก –เฉงิตู( สนำมบนิเฉงิตูซวงหลวิ) – กรุงเทพฯ(สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ

(14.40-16.35) 

เชำ้    รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่ศำลเจำ้สำมก๊ก จะเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้สามก๊ก ท่านสามารถไปสกัการะ เล่าปี 

กวนอู เตวีหุย และขนุพลของจ๊กกก๊อกีมากมาย  

กลำงวนั   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.40 น.  เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่3U8145  (มอีำหำรบรกิำรบนเครือ่ง) 

16.35 น. เดนิทางกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

  

 

 

 
มหศัจรรย ์เสน้ทำงสำยไหม วดัถ ำ้โมเ่กำ ทะเลสำบพระจนัทรเ์สีย้ว 6 วนั 5 คนื โดย สำยกำรบนิ เสฉวน แอรไ์ลน ์(3U) 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

INFANT  
ไมเ่กนิ 2 
ขวบ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่23 – 28 พ.ย. 61 29,900.- 29,900.- 4,500.- 6,900.- 16,800.- 

หมำยเหต ุรำยกำรนีไ้มม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น 
 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้รวมคำ่วซีำ่จนีแบบเดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทำ่น/ทรปิ  

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (หัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามัน  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น  
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3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 กรณีผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น เก็บคา่ทปิเพิม่ 50 หยวน รวม 300 หยวนตอ่/ทา่น/ทรปิ 

8. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

  

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 
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 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 5,060 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่ 100 บาท (ยกเวน้ อารเ์จนตนิา บราซลิ และแคนาดา)  

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
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4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซี่ำดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 
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 ประกำศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

  

 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. ..................... 

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 

2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


