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ไม่ลงร้านช้อป | อู่ไถซาน | วัดลอยฟ้าเสียนคง | ถ ้าแกะสลักหยุนกัง  
เมืองโบราณผิงเหยา | อาหารพิเศษ เป็ดปักก่ิง สุกี ต้าถง อาหารเจอู่ไถซาน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน  

  
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ U ประตู 6  สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน 

วันที่ 2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-ไท่หยวน (สนามบินไท่หยวนอู่ซู่)(MU5068:02.50-07.55)-เมืองผิงเหยา-ชมเมือง
โบราณผิงเหยา  
(รวมรถอุทยาน)-ถนนหมิงชิง-ธนาคารแห่งแรกของจีน 

02.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไท่หยวน โดยเที่ยวบินที่ MU5068 
07.55 น. เดินทางถึง สนามบินไท่หยวนอู่ซู่ เมืองไท่หยวน เมืองหลวงของมณฑลซานซี เป็นเมืองอุตสาหกรรมพื นฐานของประเทศ

จีน และเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  
 น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองผิงเหยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองหน่ึงในมณฑลชานซี อยู่ห่างจากกรุง

เจาะลึกซานซ ีไท่หยวน ต้าถง อูไถซาน พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน 

เดินทาง 13-18 พฤศจิกายน 2562 
 

ราคาเพียง 32,900.- 
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ปักก่ิงประมาณ 715 กิโลเมตร เป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีน และมีชื่อเสียงมาจากก้าแพงเมืองโบราณที่ได้รับการ
อนุรักษ์เป็นอย่างดี และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านชม เมืองโบราณผิงเหยา (รวมรถอุทยาน) มรดกโลกแห่งที่สามของมณฑลซานซี เมืองผิงเหยานั นตั งอยู่ตรงใจ

กลางมณฑล ถูกกล่าวถึงครั งแรกในสมัยชุนชิว โดยในขณะนั นอยุ่ใต้การปกครองของแคว้นโจว เมืองผิงเหยา ค่อยๆมี
ความส้าคัญมากขึ นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะหลังจากที่มีการก่อตั งธุรกิจการเงินขึ น กล่าวได้ว่าเมืองผิงเหยา
เป็นตลาดหุ้น หรือธนาคารแห่งแรกของจีน โดยเฉพาะในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 16 นั นกล่าวได้ว่าปริมาณเงินตราของ
จักรวรรดินั นหมุนเวียนอยู่ที่เมืองผิงหยวนแห่งนี เป็นอัตราครึ่งนึงของทั งประเทศ สิ่งก่อสร้างที่ยังคงเหลือในปัจจุบันนั น
เป็นสถาปัจยกรรมแบบหมิงและชิง ตัวเมืองมีประตูเข้าเมืองมั งหมด 6 ทิศ แบบออกเป็น ทิศเหนือและใต้อย่างละ 1 ประตู 
และซ้ายขวาด้านละ 2 ประตู เม่ือลองนึกภาพคร่าวๆ จะมีลักษณะคล้ายเต่า จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เมืองรูปเต่า  
จากนั นน้าท่านชม ถนนหมิงชิง สร้างขึ นในสมัยราชวงศ์หมิง ซ่ึงยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน บรรยากาศไว้เสมือนในสมัย
ราชวงศ์หมิงและชิง ในถนนเส้นนี เต็มไปด้วยสินค้าพื นเมือง นอกจากนั นยังมีอาหารพื นเมืองให้ทุกท่านได้ลิ มรส และเลือก
ซื อฝากคนทางบ้าน และน้าท่านชม ธนาคารแห่งแรกของจีน ซ่ึงเป็นสถานที่ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้ และแลกเปลี่ยนเงินตรา
ในสมัยโบราณ ถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศจีน ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินของ
จีนไปแล้ว 

ที่พัก โรงแรม Pingyao Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว (พักในเมืองโบราณผิงเหยา) 
 หมายเหตุ : แนะน าให้ลูกค้าเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อใส่เสื้อผ้า ของใช้จ าเป็น ส าหรับพักในเมืองโบราณผิงเหยา 

1 คืน เนื่องจากรถบัสไม่สามารถเข้าในเมืองโบราณได้ จึงต้องใช้รถอุทยานเท่านั้น 

วันที่ 3 ผิงเหยา-อู่ไถซาน-วัดเสียนทง-วัดผู่ซาติ่ง-วัดถ่าหยวน-ศาลเจ้าอูเอ๋อเมี่ยว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น้าท่านเดินทางสู่ เขาอู่ไถซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง) เป็นภูเขาที่ล้อมรอบด้วย ยอดเขา 5 ยอดเป็นหน่ึง
ในสี่พุทธคีรีของจีนเป็นที่ตั งของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาเป็นที่แสวงบุญของชาวพุทธจากทั่วทุก
มุมโลกมาตั งแต่อดีตบนเขาประกอบด้วยวัดพุทธลัทธิต่างๆทั งมหายานหินยานกระทั่งวัดพุทธสายทิเบตรวมแล้วกว่า  53 
แห่ง เคยมีต้านานกล่าวว่าสมัยราชวงศ์ฮ่องเต้คังซี พระองค์ได้เสด็จมาที่วัดแห่งนี บ่อยๆ เพราะพระราชบิดาได้ทรงเสีย
พระทัยกับการเสียชีวิตของสนมนางหน่ึง จึงได้แกล้งสวรรคตแล้วจึงมาออกผนวชท่ีเขาแห่งนี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พิเศษ อาหารเจอู่ไถซาน 
 น้าท่านไหว้พระ ณ วัดเสียนทง เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเขาอู่ไถซานเป็นวัดพุทธแห่งแรกๆในจีนมีประวัติยาวนานควบคู่

กับวัดม้าขาวแห่งเมืองลั่วหยางภายในวัดมีวัดก่อสร้างแบบก่อปูนโดยไม่มีคานไม้รองรับอีกทั ง  ตัวอาคารภายนอกยังฉาบ
ด้วยแผ่นทองเหลือง น ้าหนักรวมกว่า 5 ตัน  
น้าท่านชม วัดผู่ซาติ่ง เป็นวัดทิเบตสร้างในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือ เป็นที่ประทับขององค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ มีการ
ก่อสร้างต่อเติมเรื่อยๆดังนั นภายในวัดจึงมีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบมองโกลทิเบตและหมิงอีกทั งวัดนี ยังเคยเป็นที่
รับรองจักรพรรดิคังซีและเฉียนหลงมาก่อนวัดถ่าหยวนหรือวัดเจดีย์ขาวเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ของอู่ไถซานมีสถูปสีขาวเป็น
รูประฆังคว่้าภายในบรรจุคัมภีร์ที่แปลเป็นภาษาต่างๆกว่า 20,000 ฉบับ  
ชม วัดถ่าหยวน หรือวัดเจดีย์ขาว ภายในมีเจดีย์ทรงระฆังคว่้าสีขาวสถูปแบบทิเบตที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน 
จากนั นน้าท่านชม ศาลาอูเอ๋อเมี่ยว หรือ ว่านฝอเก๋อ สร้างขึ นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้มีการซ่อมแซมขึ นใหม่ในสมัย
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ราชวงศ์ชิง บริเวณโดยรอบๆจะประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนับหม่ืนองค์ 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 4 อู่ไถซาน-วัดลอยฟ้าเสียนคง (รวมค่าเข้าชมวัด)-ต้าถง-ผ่านชมก าแพงเมืองโบราณต้าถง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

น้าท่านออกเดินทางสู่ วัดลอยฟ้าเสียนคง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) วัดเสียนคงเป็นวัดไม้โบราณอายุกว่า 
1,500 ปีภายในเป็นอาคารไม้ยึดกันโดยสลัก เป็นวัดพุทธลัทธิเต๋ากับลัทธิขงจื๊อรวมกันเป็นหน่ึงเดียว ตัวอาคารเจาะยึดเข้า
ไปกับหน้าผาที่ยังคงทนอยู่แม้ว่าจะผ่านมากว่า 1,500 ปีแล้ว ตัวอาคารพยุงโดยเสาไม้ที่เป็นตัวค ้าอาคาร อีกทั งท้าให้
ปลอดภัยจากน ้าท่วมและแสงแดด ในหน่ึงวันตัวอาคารวัดจะโดนแสงแดดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั น ท้าให้ตัวเนื อไม้นั นมีความ
คงทนมากกว่าปรกติ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 น้าท่านออกเดินทางสู่ เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองวัฒนธรรมชื่อดังที่มีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนาน เน่ืองจากมีต้าแหน่งชัยภูมิท่ีตั งที่ดี จึงได้กลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมทั งชนชาติส่วนน้อยและชนชาติฮ่ัน และก็
เป็นสถานที่ตั งป้อมปราการส้าคัญทางทหารด้วย และน้าท่านผ่านชม เมืองก าแพงโบราณต้าถง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคาร  พิเศษ เป็ดปังกิ่ง 
ที่พัก โรงแรม Howard Johnson Datong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 

วันที่ 5 ถ้ าแกะสลักหยุนกัง (รวมรถแบตเตอรี่)-ต้าถง-ไท่หยวน-ถนนคนเดินหลิวเซี่ยง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น้าท่านเข้าชม ถ้ าหยุนกัง (รวมรถแบตเตอรี่) หน่ึงในวัดประติมากรรมโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันประกอบด้วยถ ้า

หลงเหมินที่ล่ัวหยาง ถ ้าแกะสลักม่อเกาที่กานซูและวัดถ ้าหยุนกังที่ซานซีมีรูปสลักกว่า 51,000 รูปมีขนาดตั งแต่ 14 เมตร
ไปจนถึง 2 เซนติเมตรคาดการณ์ว่ามีการเริ่มแกะสลักมาตั งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 5-6  ถือว่าเป็นรากฐานของศิลปะในยุค
ราชวงศ์ถัง  ได้รับการแต่งตั งเป้นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2001 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  พิเศษ สุกี้ต้าถง 
 น้าท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองไท่หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) เมืองหลวงของมณฑลซานซี เป็นเมือง

อุตสาหกรรมพื นฐานของประเทศจีน และเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน จากนั นน้าท่านสู่ 
ถนนคนเดินหลิวเซี่ยง ให้ท่านได้เลือกซื อสินค้า เลือกชิมลิ มรสอาหารพื นเมืองต่างๆได้ตามอัธยาศัยและเก็บภาพ
บรรยากาศบ้านเรือนไว้เป็นที่ระลึก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก โรงแรม Kempinski Hotel Taiyuan หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ินและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 
 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น 
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

วันที่ 6 
พิพิธภัณฑ์ซานซี-อารามจิ้นฉือ-โรงงานน้ าส้มสายชู -ไท่หยวน (สนามบินไท่หยวนอู่ซู่ )-กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ)(MU5067:21.55-01.50+1) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า 
 น้าท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ซานซี ตั งอยู่ริมแม่น ้าเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วยเงิน 400 ล้านหยวน เป็น

พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหน่ึงของจีน รวมรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซาง ราชวงศ์เหนือ 
ราชวงศ์จิ น ราชวงศ์หยวน จนถึงหมิงและชิง มีพื นที่ใช้สอย 51,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร 4 มุม 
ซ่ึงประกอบด้วย อาคารส้านักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการ และศูนย์ศิลปะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น้าท่านชม อารามจิ้นฉือ เป็นอารามที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และถือว่าเป็นอารามที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน สร้างขึ นใน
สมัยราชวงศ์โจว เพื่อร้าลึกถึงโอรสองค์ที่สอง ของพระเจ้าโจวอู่หวาง ที่ได้รับการแต่งตั งให้เป็นเจ้าเมืองจิ่น ในสมัยโจว 
ก่อน ค.ศ.1048 ปี อารามจิ นฉือมีพื นที่กว้างขวางใหญ่โต มีกลุ่มอาคารมากมาย เช่น ต้าหนักพระมารดา “เสิ่นหมู่เตี ยน” 
ภายในต้าหนักนอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้ว ยังมีรูปปั้นลงสีของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถ และสีหน้าต่างๆ นอกจากนี 
ยังมีต้นไม้อายุกว่า 3,000 ปี  
จากนั นน้าท่านไปชม โรงงานน้ าส้มสายชูจิกกโฉ่ว ที่เก่าแก่ที่สุดของจีน และมีชื่อเสียงของมณฑลซานซี  เป็นศูนย์จัดโชว์
วัฒนธรรมการท้าจิ๊กโฉ่ว ที่ใช้เป็นเครื่องปรุงรสและยารักษาโรคท่ีส้าคัญของคนซานซี มีการแสดงให้เห็นการเก็บรักษาของ
คนจีนตั งแต่สมัยโบราณ ที่มีอายุกว่า 500 ปี จนถึงสมัยปัจจุบัน 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   

 สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบินไท่หยวนอู่ซู่  
21.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU5067 

01.50+1 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ 

อัตราค่าบริการ : เจาะลึกซานซี ไท่หยวน ต้าถง อไูถซาน พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วันที่ 13-18 พ.ย. 62 32,900.- 32,900.- 32,900.- 5,900.- 22,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวซี่าจีน) 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 10 ท่านขึ นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว  
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง เพื่อเช็คข้อมูลความ

ถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น 
3.  การช้าระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจ้า 
    4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 
    4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทั งหมด 
    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือค่ามัดจ้าที่พักโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือค่าทัวร์ทั งหมดเน่ืองจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั นๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 
2. คณะจองจ้านวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ้านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั นประหยัด 
2.  ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบุ 
5.  ค่ารถรับส่งและระหว่างน้าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบี ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน  
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียว 4 วันท้าการ ท่านละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั น ในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน ้าหนัก

ตามสายการบินก้าหนด 
4. ค่าท้าหนังสือเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องด่ืม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีดฯลฯ 
6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. ค่าท้าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว 
8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง , การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น 

3. หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่าน
ได้ช้าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั งสิ น 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั งหน่ึง หลังจากได้ส้ารองที่น่ังบนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด้าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ 
แต่จะไม่คืนเงินให้ส้าหรับค่าบริการนั นๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิเช่นนั นทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น  

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการยื่นวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซ่าเด่ียวค่าบริการดังนี  ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันท้าการ 1,650 บาท  
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- ยื่นด่วน 2 วันท้าการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช้ารุด 
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื นหลังขาวเท่านั น**  
 และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นจากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสื อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ มเห็นฟัน มองเห็นทั งใบหน้ารวมถึงใบหูทั ง  2 ข้าง 
 - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 
3. ส้าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยื่น

วีซ่า 
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, ส้าเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ท้างาน ต้าแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ท้างาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ท้างาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5 -7 
วันท้าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท้าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร เพิ่มเติมหรือเปลี่ยน
ระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

 ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการท้าวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ 
9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท้าบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ท้างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการท้างานในประเทศไทย

เท่านั น 
 - หากไม่ได้ท้างานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด้าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้

เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
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ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนติน่า(กรุณาเชคราคาอีกครั ง) 
- เอกสารที่ต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่้ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง ส้าหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า -ออกอย่างน้อย 2 
หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ ว จ้านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พื นหลังขาวเท่านั น] 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ นจากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสื อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ มเห็นฟัน มองเห็นทั งใบหน้ารวมถึงใบหูทั ง  2ข้าง 
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา 

3. ใบอนุญาตการท้างาน  
4. หนังสือว่าจ้างในการท้างาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส้าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับร้านที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. น้ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น้ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นท้าวีซ่า 
4. น้ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท  
 

[ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ น ท้าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามันขึ นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกขอ้มูลดังต่อไปนี้** 
เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวซี่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส ........................................................................... ...... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพ์ใหญ่)  
............................................................................................................................. ............................ 
.................................................................................รหัสไปรษณยี์................................................ 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ.................................................. .................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี์............................ .................... 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ................................... ................................... 
ชื่อสถานที่ท้างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต้าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท้างาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
............................................................................................................................. ............................ 
.....................................................................................รหัสไปรษณยี์............................... ................. 
โทรศัพท์............................................................ มือถือ...................................... ................................ 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกตอ้งที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี. ................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวันที่............ เดือน.......................ป.ี.............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป.ี......... ........   
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารสง่ถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท้าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั งนี 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี   (โปรดท้าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


