
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มเีวลานอ้ยก็เทีย่วเสน้ทางสายไหมได.้... ทวัรน์ีไ้มเ่สยีเวลาเขา้รา้นชอ้ปป้ิง 

หลานโจว เขือ่นหลวิเจยีเสยี เขือ่นแหง่แรกทีส่รา้งขึน้กัน้แมน่ ้าเหลอืง 

 วัดป่ิงหลงิ ชมหลวงพอ่โตแกะสลกัจากหนิทรายแดงอายกุวา่ 1,600 ปี 

อูเ๋วย่ สสุานเลย่ไทฮ่ัน่ สสุานแหง่นีถ้อืวา่เป็นผูรั้กษาประตเูมอืงของราชวงศฮ์ัน่ 

 วัดขงจือ้ ปราชญท์างความคดิทีท่รงอทิธพิลตอ่ชาวจนี ญีปุ่่ นและเกาหล ี    

จางเย ่ ภเูขาสายรุง้จางเย.่..มรดกโลกทางธรรมชาตทิีม่หศัจรรยด์งัเนรมติ  

ฉงชิง่  1 ใน 4 มหานครของจนี หงหยา้ตง้ ศาลาประชาคม เมอืงโบราณฉอืชโีขว่ 

ก าหนดการเดนิทาง   กนัยายน - ธนัวาคม 2562 ( 6 วนั 5 คนื ) 
 



  

วนัแรก   สนามบินดอนเมือง – ฉงช่ิง – เมืองโบราณฉือชีโข่ว – หลานโจว (น่ังรถไฟความเร็วสูง) 

04.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ช้ัน 2  เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านก่อนเดินทางข้ึนเคร่ือง 

06.15 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองฉงช่ิง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 556 *บริการอาหารบนเคร่ือง*   
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานมหานครฉงช่ิง หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง    
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชม หมู่บ้านโบราณฉือช่ีโข่ว เป็นหมู่บา้นท่ีมีชน

เผา่กลุ่มนอ้ยหลากหลายเช้ือชาติอาศยัอยู ่อาคารบา้นเรือนภายในหมู่บา้นคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว ้
อิสระใหท้่านสัมผสักล่ินอายยอ้นยคุสมยัราชวงศซ่์ง หมิง ชิง สมควรแก่เวลาน าท่านสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 

16.20 น. เดินทางสู่ เมืองหลานโจว โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที ่D753 *บริการอาหารกล่องบนรถไฟ * 
23.08 น. เดินทางถึงเมืองหลานโจว หรือ หลนัโจว (Lanzhou) เมืองเอกในมณฑลกานซู (Gansu) หลานโจว มีประวติั

ยาวนานกว่า 2,000 ปี ในอดีตถือเป็นทางผ่านส าคญัของเส้นทางสายไหม ช่ือเดิมคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่
เปล่ียนเป็นหลานโจวในสมยัราชวงศสุ์ย เป็นเมืองอุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟ   

   พกัทีเ่มืองหลานโจว ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่อง  เข่ือนหลวิเจียเสีย + ล่องเรือ – วดัป่ิงหลงิซ่ือ – อู๋เว่ย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านสู่ สถานี หัวเข่ือนหลิวเจียเสีย เข่ือนแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนกั้นแม่
น ้ าเหลือง น าท่านลงเรือเร็วล่องไปตามมาตุธารหวงเหอระยะทางประมาณ 60 กม.เพื่อไปยงัวดัป่ิงหลิง จุดขา้มแม่
น ้าเหลืองของผูค้นเม่ือกาลก่อน ต่ืนตากบัฉากธรรมชาติอนัยิ่งใหญ่งดงามรายรอบวดัป่ิงหลิงบนสองฝ่ังหวงเหอ ซ่ึง
ถูกโอบลอ้มดว้ยป่าภูเขาทรายจีสือซานฉวนิเฟิง –เป็นหน่ึงในภูมิทศัน์มหศัจรรยข์องกานซู  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร น าท่านเท่ียวชม วัดป่ิงหลิง Bingling Grottoes ตั้งอยูบ่น
ล าน ้าสาขาของหวงเหอ ผูม้าเยอืนตอ้งเดินเลียบริมหนา้ผาเขา้
ไปราว 300 เมตร วดัแห่งน้ีมีอายุการสร้างมานานกวา่ 1,600 
ปี มีจุดเด่นคือองคห์ลวงพ่อโตปางประทบันัง่ สูง 27 ม.มีอายุ
มาตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั ฝ่ังตรงขา้มมีพระนอนแกะสลกัจาก
หินทรายแดง สมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ มีความยาว 5.8 ม. 
นอกจากน้ี รายรอบผนังผายงัคงปรากฏหมู่พุทธคูหาน้อย
ใหญ่อยูถึ่ง 183 ถ ้า มีพระพุทธรูปสลกั 694 องค ์พระพุทธรูป
ป้ัน 82 องค ์มีภาพเขียนบนผนงัถ ้ารวมความยาวไดก้วา่ 900 
ตร.ม. ท่ีผา่นการบูรณะมาในหลายยคุสมยั  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เมืองอู๋เวย่ เมืองท่ีมีประวติัศาสตร์ และ
วฒันธรรม อนัยาวนานบนเส้นทางสายไหมโบราณโดยเร่ิมจากชนเผา่เซียงหนูเป็นผูส้ร้างเมืองดั้งเดิมของอู๋เวย่ใน
ปัจจุบนั  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม 
   พกัทีเ่มืองอู๋เว่ย WU WEI XILIANG HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 
     



  

วนัทีส่าม  สุสานเล่ยไท่ฮ่ัน – วดัขงจ้ือ – จางเย่  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ สุสานเล่ยไท่ฮ่ัน สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ
เมืองอู๋เวย่ สุสานแห่งน้ีถือวา่เป็นผูรั้กษาประตูเมืองของราชวงศฮ์ัน่ หลงัขุดคน้พบไดเ้จอวตัถุโบราณล ้าค่ามากมาย 
นอกจากน้ีในส่วนของสวนท่ีจะไดพ้บกบัรูปป้ันมา้ทองแดงท่ีงดงาม ถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงแห่งการท่องเท่ียว 
ถา้เมืองไหนมีรูปป้ันมา้บิน ถือวา่เมืองนั้นเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวระดบั 4 ดาวของประเทศจีนอีกดว้ย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่วัดขงจ้ือ วดัท่ีไดรั้บความเล่ือมใสและ
ศรัทธานกัปรัชญาทางความคิดท่ีทรงอิทธิพลต่อชาวจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น และเกาหลีดว้ย   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองจางเย่ “จางเย่” มีความหมายว่า “การขยายดินแดนออกไปไกล” ประหน่ึงยกมือผายออกกวา้ง เป็นช่ือท่ีถูก
ตั้งข้ึนมาพร้อมกบัเมือง “หวูเ่วย” ซ่ึงหมายถึง “พลานุภาพอนัน่าเกรงขามของจกัรพรรดิฮัน่หวูต้ี่” เมืองจางเยมี่ขนาด
ใหญ่และมีความเจริญมากกว่าเมืองหวู่เวย หน่ึงในศูนยก์ลางของเมืองจางเย่ตั้งอยู่บนสองฝ่ังถนนย่าโอ่วลู่ หรือ 
ถนนสายเอเชียยโุรป (หรือเส้นทางสายแพรไหม นัน่เอง) ตอนกลางมีอนุสาวรียม์าร์โค โปโล-นกัเดินทางชาว เวนิส   
ผูเ้คยผา่นเมืองน้ีไปยงัราชอาณาจกัรมองโกล ตั้งตระหง่านอยู ่เมืองจางเยมี่ร่องรอยความเรืองรองของพุทธศาสนาท่ี
เคยจ าเริญอยู ่ณ เมืองแห่งน้ี ทั้งท่ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมืองและในเขตห่างไกลแถบภูเขาฉีเหลียนซานทางทิศใต ้ท่ียงัคง
บอกเล่าเร่ืองราวท่ีน่าสนใจนกัท่องเท่ียวไดไ้ปเยอืนกนั 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารอิสระพกัผอ่น 
   พกัทีเ่มืองจางเย่  TIAN WEI ZHANGYE HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่ี่   ภูเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) – วดัจางเย่ – หลานโจว (รถไฟความเร็วสูง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลงัอาหารน าท่านสู่ภูเขาลายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย หรือบา้งเรียก สวนหินแดง อยู่ใกล้
หมู่บา้นหนานไท่จ่ือ เมืองจางเย ่มณฑลกานซู ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของจีน นบัเป็นหน่ึงในมรดกโลก
ทางธรรมชาติท่ีมหัศจรรย ์ดงัเนรมิต และยงัคงความบริสุทธิของธรรมชาติดั้งเดิม ไม่มีการรุกรานของอารย
ธรรมมนุษยร์ายงานข่าวกล่าววา่ ทุกวนัน้ี ทุกส่วนภูมิประเทศต่างๆ ในโลก ลว้นถูกรุกรานจากมนุษยไ์ม่มากก็
นอ้ย และประเทศจีน ก็มีพื้นท่ีธรรมชาติหลายแห่งท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียเพราะการพฒันาฯ ทวา่ในแผน่ดินอนั
กวา้งใหญ่ไพศาล จีนก็ยงัมีความพยายามท่ีจะรักษาธรรมชาติเหล่าน้ี ให้เป็นมรดกสืบต่อไปยงัลูกหลานใน
อนาคต และ เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซ๋ีย หรือ "อุทยานธรณวีทิยา จางเย่ ตันเซ๋ีย" ในมณฑลกานซู่ ก็เป็นหน่ึงใน
จ านวนนั้นตามขอ้มูลธรณีวิทยาจีน ระบุวา่ ประติมากรรมธรรมชาติน้ี ประกอบไปดว้ยแนวเขาแตม้สีเป็นลาย
ร้ิว ซ่ึงเกิดจากหินทราย และแร่ธรรมชาติ ท่ีค่อย ๆ ก่อตวัผา่นการปรับแต่งจากลม ฝน และกาลเวลากวา่ 24 ลา้น
ปี ก่อนการเกิดของเผา่พนัธ์ุมนุษยน์านนกัทั้งน้ี ปัจจุบนั ทิวเขาหลากสีตนัเซ่ีย นบัเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซ่ึงพบไดใ้นจีนเท่านั้น และปัจจุบนั เป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีคนจ านวนมาก นิยมไป
เท่ียวชม ขณะท่ีจีนยงัมีทิวเขาลกัษณะเดียวกบั ตนัเซ๋ีย ในบริเวณน้ีอีก 5 แห่ง และทั้งหมดล้วนได้รับการ
ปกป้องอยูใ่นบญัชีมรดกโลก เม่ือปี 2553 รวมเน้ือท่ีกวา่ 450,000 ไร่  จากนั้นน าท่านสู่ วัดต้าฝอซ่ือ Dafo Si 
หรือ วัดพระใหญ่ ตั้ งอยู่ในเขตตวัเมืองจางเย่ สร้างข้ึนตั้งแต่เม่ือปีค.ศ.๑๐๙๘ สมยัราชวงศ์ซีเซ่ียปกครอง
ดินแดนทางภาคเหนือของจีน กษตัริยใ์นราชวงศน้ี์ศรัทธาในศาสนาพุทธอยา่งแรงกลา้ ดงัจะเห็นไดจ้ากมรดก
ทางวฒันธรรมในวดัแห่งน้ียงัคงอนุรักษไ์วไ้ดดี้ ปัจจุบนันบัเป็นวดัเดียวของราชวงศซี์เซ่ียท่ียงัคงหลงเหลืออยู่
ในสภาพสมบูรณ์ พระนอนยาวในวิหารท่ีสร้างข้ึนพร้อมวดั เป็นพระนอนท่ีสร้างข้ึนดว้ยไม ้ภายนอกเป็นดิน
ทาสีฝีมือประณีตงดงาม มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนและเอเชีย มีความยาว ๓๔.๕ เมตร พระองัสากวา้ง 

http://news.sanook.com/social/bulletin/


  

๗.๕ เมตร ประดิษฐานในวิหารไมข้นาดใหญ่โต กวา้ง ๑๑ ห้อง ลึก ๙ ห้อง สูง ๒๐.๒ เมตร พระนอนองค์น้ี
นอนอยูใ่นวหิารไมแ้กะสลกัทั้งหลงัน้ีมายาวนานเกือบพนัปี    

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหลานโจว  เป็นทางผา่นส าคญัของ
เส้นทางสายไหม ช่ือเดิมคือ “จินเฉิง” (Jincheng) แต่เปล่ียนเป็นหลานโจวในสมยัราชวงศ์สุย เป็นเมือง
อุตสาหกรรมและชุมทางรถไฟ   อิสระพกัผอ่นหรือชมทศันียภาพ 2 ขา้งทางของภูเขาท่ีสลบัซอ้นสวยงาม 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   หลงัอาหารน าท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม 
   พกัทีเ่มืองหลานโจว ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัที่ห้า  หลานโจว – ฉงช่ิง (น่ังรถไฟความเร็วสูง) – สวนเอ๋อหลิง – ช้อป้ิงถนนเจ่ียฟ่างเป่ย   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง 
09.11 น.  เดินทางสู่เมืองฉงช่ิง โดยรถไฟความเร็วสูงขบวนที ่D754 *บริการอาหารกล่องบนเคร่ือง 
15.51 น.  เดินทางถึงมหานครฉงช่ิง เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของจีนท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง โดยไดถู้กขนานนามวา่เป็น “เมือง

ภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก” อนัเป็นแหล่งก าเนิดของชนเผา่ปาหยีโบราณ มีประวติัศาสตร์อนัเน่ินนานกวา่ 3,000 
ปี  น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเอ๋อหลิง  สวนแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่ช่องแคบเขาซนัหล่ิง ซ่ึงมีลกัษณะเหมือนคอห่าน 
จึงไดถู้กขนานนามวา่ “สวนเอ๋อหล่ิง”(สวนคอห่าน) และถือไดว้า่เป็นช่องแคบท่ีมีระยะใกลน้ครฉงช่ิงมากท่ีสุด 
ภายในบริเวณสวนประกอบดว้ยสะพานเชือก ศาลาชมวิว ฯลฯ ซ่ึงเป็นสวนท่ีมีบรรยากาศร่มร่ืน ธรรมชาติอนั
งดงาม ใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารน าท่านสู่ ถนนคนเดินเจ่ียฟางเป่ย (ถนนคนเดินเมืองฉงช่ิง) 
หรือท่ีรับรู้กนัวา่เป็นเสมือนฮ่องกง 2 มีสินคา้เบรนด์เนมให้ท่านไดเ้ลือกช้อปป้ิงจุใจ ตั้งอยูบ่ริเวณอนุสาวรียป์ลด
แอก ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อร าลึกถึงชยัชนะในการท าสงครามกบัญ่ีปุ่น แต่ปัจจุบนักลายเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขนาด
ใหญ่ใจกลางเมือง  เตม็ไปดว้ยร้านคา้ กวา่ 3,000  ร้านอาหาร ชอ้ปป้ิงมอลลข์นาดใหญ่   

  สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม 
   พกัทีเ่มืองฉงช่ิง ATHESTEL HOTEL หรือเทยีบเท่า 5* 

วนัที่หก   ฉงช่ิง – มหาศาลาประชาคม (ด้านนอก) – พพิธิภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงช่ิง – กรุงเทพฯ    

เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่กั  หลงัอาหาร น าท่านเท่ียวชม มหาศาลาประชาคม ( ต้าหลี่ถัง ) ท่ีสร้างโดยนายพลเฮด
หลงแห่งกองทพัคอมมิวนิสต ์สร้างหลงัจากการปฎิวติัส าเร็จในปี 2494 จุคนไดก้วา่ 4,000 คน ใชเ้ป็นท่ีประชุมสภา
ผูแ้ทน และโรงละครของประชาชน จ าลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานจากปักก่ิง จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์
ซานเสีย ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บเร่ืองราวของการสร้างเข่ือนยกัษ์ท่ี ใหญ่ท่ีสุดในโลก ซานเสียตา้ป้า ท่ีขวางกั้น
แม่น ้าแยงซีเกียง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารน าท่านสู่ “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคาร
โบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ ท่ีน่ีถือเป็นจุดนัดพบพกัผ่อนของ
ชาวเมือง และจุดชมววิชั้นดี อีกทั้งยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีส าคญัของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย  

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  
18.55 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่FD 553 *บริการอาหารบนเคร่ือง 
21.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพทุกท่าน   

    



  

อตัราค่าบริการ ** ราคาพเิศษ ไม่มีราคาเดก็ ไม่เข้าร้านช้อปป้ิง *** 

หมายเหตุ :  รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง หากไม่มีการสอบถาม
เจ้าหน้าที่บริษทัก่อนท าการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

ข้อควรระวงั ท่านใดทีม่พีาสปอร์ต 2 เล่มหรือเปลีย่นพาสปอร์ตเล่มใหม่โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที ่ 
กรณทีีเ่ดินทางไม่ได้ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าทีแ่ละก่อนการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   - ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ     
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว ใช้เวลาย่ืน 4 วนัท าการ  
*** ค่าน า้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีน่ า้หนักเกนิ กรุณาช าระค่าใช้จ่ายส่วนน า้หนักทีเ่กนิเอง *** 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%    -ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
 -ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

- ค่าทปิไกด์และคนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ไทยตลอดการเดินทาง  2,000 บาท   
 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง ช าระมดัจ า 15,000 บาท ส่วนเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วัน พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางให้กบัทาง
บริษทัฯ  
 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ** ไม่มรีาคาเด็ก** พกัเดี่ยว 

29 ส.ค.-3 ก.ย. , 6-11, 8-13, 13-18, 15-20, 16-21, 20-25 พ.ย.  
22-27 , 23-28 พ.ย., 27 พ.ย.-2 ธ.ค., 29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62 
4-9, 6-11, 11-16, 18-23, 20-25 ธ.ค. 62 

30,900.- 4,900.- 

4-9, 5-10, 12-17, 13-18, 19-24, 20-25 ก.ย. 62  
10-15, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22 ต.ค. 62 

32,900.- 5,900.- 

18-23 , 19-24 , 23-28 , 24-29 ต.ค. , 30 ต.ค. - 4 พ.ย. 62 33,900.- 5,900.- 



  

 

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้
จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจ าใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเล่ือนการเดินทาง ผู้
จองจะไม่สามารถท าเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่า

ใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการ
บินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

@ @  เอกสารส าหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ พ้ืนหลงัสีขาว 

- รูปถ่ายเปิดหน้าผาก-เปิดใบหู-ไม่สวมตุ้มหู-สร้อยคอ-ไม่สวมเส้ือสีอ่อนถ่ายรูป 
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เส้ือแขนกดุ โดยเดด็ขาด, ไม่ใส่เคร่ืองประดบั 

2. เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ  1,500 บาท  
3. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 

ส าหรับผู้เดนิทางที่เป็นเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อมระบุช่ือ

ของท่านท่ีพาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส าหรับผู้เดนิทางที่เกดิที่ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

 
หมายเหตุ : โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า                
 
 



  

 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณดีังนีคื้อ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการทีก่ าหนด อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย ระหว่างการ
เดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยูก่บัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตัิเหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 

พาสปอร์ตควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ 6 เดือน 

มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี ด่านตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 หา้มน าของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา่ 1000 มิลลิลิตรต่อท่าน น าติดตวัข้ึนเคร่ืองและขนาดของ

บรรจุภณัฑแ์ต่ละช้ินหา้มเกินกวา่ 100 มิลลิลิตรต่อบรรจุภณัฑ ์
 ส าหรับท่านท่ีตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลบัสู่ต่างจงัหวดั 
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได้  

         ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ท าใหต้อ้งซ้ือบตัรโดยสารเพื่อเดินทางใบใหม่  



  

 
กรณุากรอกขอ้มลูสว่นตวัตามจรงิส าหรบักรอกยืน่วซีา่จนี 

 

ชือ่-นามสกลุ............................................................................................. 
 

 
เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื................................................................................... 
 

 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั.............................................................................................. 
 

 
อาชพี...................................................................................................... 
 

 
อาชพีกอ่นเกษียณ...................................................................................... 
 

 
ชือ่ทีท่ างาน / เบอรโ์ทรศพัท.์....................................................................... 
 

 
ทีอ่ยูท่ีท่ างาน............................................................................................ 
 

 
ระดบัการศกึษา.......................................................................................... 
 

 
สถานะ ............................โสด ............................. สมรส 
 
ชือ่-นามสกลุคูส่มรส)..................................................................................   
 
เบอรโ์ทรศพัทค์ูส่มรส.................................................................................. 
 
ชือ่ผูต้ดิตอ่กรณีฉุกเฉนิ................................................................................ 
 
 

 


