
 

 

    

     

   

   

   

  

    

   

วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ X X ✈  

2 
กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง (CA980 : 01.05-01.20 หรือ  
01.00-06.50)-อู่ไถซาน-วดัเสี�ยนทง-วดัผู่ซาติ�ง 
วดัถ่าเอี<ยน-วดัซูเซี�ยง-วดัอู่เหยเมี�ยว     

� � � HUAHUI HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

3 อู่ไถซาน-วดัเสวยีนคง-ต้าถง-ถํ<าหยุนกั�ง(รวมรถ 
แบตเตอรี�)-ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณต้าถง 

� � � YANBEI HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

4 
ต้าถง-ปักกิ�ง-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน 
ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower 
(ไม่ได้ขึ<นบนหอคอย) 

� � � 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HOTEL  
หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

5 ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ�ง-กรุงเทพฯ 
(CA979 : `a.bc-52.bc หรือ `a.2c-52.40) 

� � ✈  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน `c0 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 

 



 

 

    

     

   

   

   

  

    

�กาํหนดการเดนิทาง เดอืนมนีาคม – มถุินายน 5c62 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั< น b ประตู a 

บริเวณ ISLAND-U สายการบิน AIR CHINA (CA) โดยมีเจา้หน้าที�จากทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับ และอาํนวย
ความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง 

วนัที�สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ�ง-อู่ไถซาน-วัดเสี�ยนทง-วดัผู่ซาติ�ง-วดัถ่าเอี<ยน-วดัซูเซี�ยง-วดัอู่เหยเมี�ยว              
01.05 น. � เหิรฟ้าสู่ ปักกิ�ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที� CA980 (01.05-06.20 หรือ               0`.00-06.20)   
06.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ�ง เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็นเมืองสําคัญทางการค้าของ

อาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ 011 ปีก่อนคริสตกาล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยอาหารชุด KFC 

นาํท่านเดินทางสู่ อู่ไถซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ b.20 ชั�วโมง) เป็น 4 ใน 6 พุทธคีรีของจีนเช่นเดียวกนักบั 
เขางอ้ไบ ้(เอ๋อเหมยซาน), ผู่โถวซาน, จิ�วหัวซาน เขาอู่ไถซานเคยเป็นสถานที�ประกอบพิธีทางศาสนาของพระ
มหาโพธิสัตวม์ญัชุศรี ต่อมาสถานที�แห่งนี> ไดก้ลายเป็นปูชนียสถาน 4 ใน 6 สุดยอดของจีน วดับนเขาแห่งนี>แบ่ง
ออกเป็น ? ประเภทดว้ยกนั คือ วดัเขียวและวดัเหลือง วดัเขียวสาํหรับพระภิกษุสงฆพ์าํนกั ส่วนวดัเหลือง (วดัลา
มะศาสนาพุทธทิเบต) สาํหรับพระลามะพาํนกั 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  
บ่าย              นาํท่านเที�ยวชม วัดเสี�ยนทง เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุด เก่าแก่ที�สุดและสมบูรณ์ที�สุดของอู่ไถซาน เป็น 4 ใน 0 วิหาร

ทางศาสนานิกายฌานชื�อดงั โดยทั�วไปมกัจะเรียกวา่ “จู่ซื�อ” (วิหารบรรพบุรุษ) ผูที้�เดินทางมาสักการะบูชาตอ้ง
เขา้วิหารแห่งนี> เป็นอนัดบัแรก ภายในวดัมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้ท่านไดส้ักการะบูชา นอกจากนั>นยงัมีระฆงั
ที�ใหญ่ที�สุด มีนํ> าหนักถึง E,EEE กิโลกรัม ระฆงัใบนี> มีจุดสนใจมากอยูที่�ความกงัวานของเสียง เชิญท่านขอพร
เสริมบารมีเพื�อเพิ�มความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเอง จากนั>นนาํท่านไหวพ้ระที� วัดผู่ซาติ�ง เป็น 4 ใน 0 สุดยอด
วหิารบนเขาอู่ไถซาน เล่าลือกนัวา่ วิหารแห่งนี> เคยเป็นที�ประทบัของพระมหาโพธิสัตวม์ญัชุศรี หรือเรียกอีกชื�อ
หนึ� งว่า วิหารพระมญัชุศรี พระมหากษตัริยค์งัซีและเฉียนหลง ทั>งสองพระองค์แห่งราชวงศ์ชิง เคยเสด็จไป
สักการบูชาเขาอู่ไถซานหลายครั> งหลายครา และทุกครั> งที�เสด็จถึงก็จะประทบัที�วิหารผู่ซาติ�ง จากนั>นนาํท่าน
นมสัการ วัดถ่าเอี<ยน ซึ� งถือเป็นสัญลกัษณ์ของอู่ไถซาน ภายในจะมีองค์เจดียข์าวขนาดใหญ่ ที�บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทของอู่เหอเมี�ยว จากนั>นนาํท่านเที�ยวชม วดัซูเซี�ยง ซึ� งสร้างขึ>นมาในสมยัราชวงศต์ง
จิ>นในสมยัราชวงศถ์งั ภายในวดัมีรูปปั> นของพระโพธิหวนูซูสูง 9.87 เมตรเป็นองคที์�สูงที�สุดอยูใ่นอู่ไถซาน แลว้
นาํท่านชม วัดอู่เหยเมี�ยว เล่ากนัวา่มีมงักร 5 ตวัไดต่้อสู้กบัพระโพธิสัตวห์วนูซูเพื�อแย่งกอ้นหินเยน็กลบัคืนไป 
แต่สู้ไม่ไดจึ้งถูกพระโพธิสัตวห์วนูซูสั�งใหไ้ปเฝ้าภูเขา 5 ลูกอยูใ่นอู่ไถซาน  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...อาหารเจอู่ไถซาน 
� พกัที� HUAHUI HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ b ดาว**** 

วนัที�สาม อู่ไถซาน-วดัเสวยีนคง-ต้าถง-วดัถํ<าหยุนกั�ง (รวมรถแบตเตอรี�)-ผ่านชมกาํแพงเมืองโบราณต้าถง                           
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดเสวยีนคง (วิหารแขวน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง ตั>งอยูเ่ชิงเขาเหิงซานซึ� ง  เป็น 1 
ใน  5 เขาที�มีชื�อเสียงของจีน วดัแห่งนี> มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400  ปี โดยถูกสร้างให้ตั>งอยูข่นาบริมผา



 

 

    

     

   

   

   

  

    

ของเขา สืบเนื�องจากสมยัก่อนนั>น บริเวณแถบนี>จะมีนํ> าท่วมสูงมาก ซึ� งทาํให้ไม่สามารถสร้างวดับนที�ราบได ้จึง
เป็นเหตุให้ก่อเกิดสิ� งมหัศจรรยข์องโลกที�ได้รับการยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็น “วดัแขวนริมผา” ที�
สวยงามแห่งหนึ�ง    

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  
บ่าย              นาํท่านเดินทางสู่ เมืองต้าถง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั�วโมง) ตั>งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลซานซี อนั

เนื�องจากมีทรัพยากรถ่านหินมหาศาล (โดยมีปริมาณถึง 1 ใน 3 ของประเทศจีน) อีกทั>งยงัเป็นที�มาของชื�อเรียก
อีกอยา่งหนึ�งวา่ “เมืองถ่านหิน” จากนั>นนาํท่านเดินทางสู่ วัดถํ<าหยุนกั�ง (รวมรถแบตเตอรี�)ชมถํ>าพุทธศิลป์ ซึ� งอยู่
ห่างจากเมืองตา้ถงไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นสถานที� 1 ใน 3 ของถํ> าอนัศกัดิT สิทธิT ของจีน 
ไดรั้บการจดทะเบียนขึ>นเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโก (UNESCO) ปีพ.ศ. 2544 ในอดีตนับตั>งแต่
ภิกษุผูใ้หญ่ ถนัเยี�ยนเฟิ� ง ไดด้าํริให้มีการขุดเจาะ ถํ>าผาที�เชิงเขาอู่โจวซาน ถํ>าผาหยนุกั�งก็ไดเ้ปล่งพลงัศรัทธาแห่ง
บวรพุทธศาสนามายาวนานถึง 1,500 กวา่ปีแลว้ ถํ>าผาหยุนกั�งใชเ้วลาในการดาํเนินการขุดเจาะถํ>า และช่องเขาทั>ง
ที�ปรากฏเป็นคูหาใหญ่และเล็กรวมทั>งสิ>นเกือบ 50 ปี ใช้แรงงาน 40,000 กว่าคน ในจาํนวนนี> ผูเ้ชี�ยวชาญจาก
ประเทศศรีลงักาเดินทางมาร่วมในการรังสรรคผ์ลงานครั> งประวติัศาสตร์ เป็นสุดยอดของงานศิลปะรูปสลกัหิน
ของจีนแห่งยุคศตวรรษที� 5 ประติมากรรมรูปสลกันูนที�ถ ํ> าผาหยุนกั�งเกิดขึ>นจากการเจาะสกดัหินบนผนงัเขา มี
ความยาวจากทิศตะวนัออกจรดทิศตะวนัตกราว 1 กิโลเมตร ประกอบดว้ยถํ> าผาใหญ่ 53 คูหา และช่องเขาใหญ่
น้อย ซึ� งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที�สําคญั 254 แท่น รูปสลกันูนที�ปรากฏอยู่ทั>งภายในและภายนอกมากกว่า 
51,000 ชิ>น รูปสลกัขนาดใหญ่สุดสูงถึง 17 เมตร เล็กสุดสูง 2 เซนติเมตรเท่านั>น รูปสลกัพระโพธิสัตว ์ยกัษ ์และ
นางฟ้าอ่อนช้อยมีชีวิตชีวา จากนั>นนาํท่าน ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณต้าถง เป็นสถานที�ที�มีความสําคญัทาง
ยทุธศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�ออยูใ่นสมยัราชวงศห์มิง 

คํ�า  � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...สุกี�ต้าถง 
� พกัที� YANBEI HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ b ดาว**** 

วนัที�สี�  ต้าถง-ปักกิ�ง-กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน-ร้านหยก-ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower  
   (ไม่ได้ขึ<นบนหอคอย) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงปักกิ�ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ c ชั�วโมง) เมืองประวติัศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ�งเคยเป็น
เมืองสาํคญัทางการคา้ของอาณาจกัรเยี�ยนเมื�อ 011 ปีก่อนคริสตกาล 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร  
บ่าย              นาํท่านเที�ยวชม กาํแพงเมืองจีนด่านจวหียงกวน หนึ�งในเจด็สิ�งมหศัจรรยข์องโลก ซึ� งสร้างในสมยัจกัรพรรดิT จ̂ิน

ซี มีความยาว 41,000 ลี>  หรือ _,788 กิโลเมตร ใชแ้รงงาน 300,000 คน ใชเ้วลาสร้างนานนบั 41 ปี จากนั>นนาํท่าน
ชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้ท่านไดเ้ลือกซื>อเป็นของฝากลํ>าค่า สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทาง
กลบัเขา้ตวัเมืองปักกิ�ง ให้ท่านไดถ่้ายรูปดา้นนอก หอคอย Olympic Tower (ไม่ได้ขึ<นบนหอคอย) โดยหอคอย
โอลิมปิกทาวเวอร์เป็นอีกหนึ� งแลนด์มาร์คของปักกิ�ง สร้างขึ>นเพื�อตอ้นรับมหกรรมโอลิมปิก ปี 2008 แต่ไดท้าํ
การเปิดให้เขา้ชมในปี 2014 เป็นหนึ� งในผลงานการออกแบบที�ไดรั้บรางวลัการออกแบบประจาํชาติ ดว้ยความ
สูง 258 เมตร 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�าที�ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เป็ดปักกิ!ง 
� พกัที� HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ b ดาว**** 



 

 

    

     

   

   

   

  

    

วนัที�ห้า  ร้านยางพารา-ตลาดหงเฉียว-ปักกิ�ง-กรุงเทพฯ  
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าที�โรงแรม 

นาํท่านแวะ ร้านหมอนยางพารา ให้ท่านไดเ้ลือกซื>อมาฝากคนทางบา้น จากนั>นนาํท่านสู่ ตลาดหงเฉียว ที�นี�เป็น
ศูนยก์ระจายสินคา้ที�เกี�ยวกบัมุกที�ใหญ่ที�สุดในภาคเหนือของประเทศจีน นอกจากนี> ยงัมีสินคา้ประเภทอื�นๆอีก
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซื>อฝากคนทางบา้น 

เที�ยง  � รับประทานอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร 
19.45 น.  �เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที�ยวบินที�  CA979 ( 19.45-52.bc หรือ  `a.2c-52.b0) 
23.45 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 

 
**********ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ**********   

� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั<งแต่ 10 ท่านขึ<นไป ***) 

 

ปักกิ�ง...สังขยาฟักทอง 
อู่ไถซาน ต้าถง กาํแพงเมืองจีน 5 วนั 3 คนื (CA) 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 5-2 ท่าน 

เดก็อายุ 5-`o ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดี�ยว 
จ่ายเพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวมตัpว 

วนัที� `c-`a มนีาคม 5c15 26,999 บาท 26,999 บาท 3,500 บาท `1,aaa บาท 

วนัที� 5a มนีาคม-5 เมษายน 5c15 26,999 บาท 26,999 บาท 3,500 บาท `1,aaa บาท 

วนัที� a-`2 / `r-5` พฤษภาคม 5c15 26,999 บาท 26,999 บาท 3,500 บาท `1,aaa บาท 

วนัที� c-a / 51-20 มถุินายน 5c15 26,999 บาท 26,999 บาท 3,500 บาท `1,aaa บาท 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตัpวเครื�องบินชั>นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที�ระบุไวใ้นรายการเท่านั>น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ> ามนัขึ>น ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิT เก็บค่าภาษีนํ> ามนัเพิ�มตาม

ความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นี<เช็คภาษีนํ<ามัน ณ วนัที� 51 พ.ย. 1` เป็นเงิน c,o50 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ b วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณียื�นด่วน 2 วนัทาํการ ชาํระค่าส่วนต่างเพิ�ม 1,050 บาท (ชาํระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที�เหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-c ท่าน), อาหาร และเครื�องดื�มทุกมื>อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
0.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 



 

 

    

     

   

   

   

  

    

6. นํ<าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 22 กิโลกรัม จํานวน ̀  ใบ สัมภาระติดตวัขึ>นเครื�องได ้4 ชิ>น ต่อท่าน นํ> าหนกัตอ้งไม่เกิน d กิโลกรัม, 
ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครองผูเ้อาประกนั
ที�มีอายตุั>งแต่ 4 เดือนขึ>นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 4 เดือน ถึง 40 ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ d1 ปี ขึ>นไป ค่าชดเชยทั>งหลาย
ตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ� งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรมธรรม์ทั> งนี> ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บั
บริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื<อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั<งนี<อตัราเบี<ยประกนัเริ�มต้นที� 220 บาท ขึ<นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื>อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสุรา
ยาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจบ็เนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยดุงาน, การก่อการ
ร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตามเงื�อนไขในกรมธรรมอ์ ั

r.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ `-r) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที�เป็นชาวไทยเท่านั<น!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
4.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื�นๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม `c0 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า `c ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิ�ม c0 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที� จ่าย c % ในกรณีที� ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย จากยอดขายจริงทั>งหมดเท่านั>น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิT
ออกใบเสร็จที�ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั>น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
6. ค่าทวัร์ชาวต่างชาติ เกบ็เพิ�ม 700 หยวน/ท่าน/ทริป 
เงื�อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองครั<งแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั>งหมด (ภายใน c วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่งสําเนาหนังสือ

เดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 5 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที�ให้กรอก

ท้ายโปรแกรมทวัร์ ให้กบัเจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง `c วนั **กรณยีื!นด่วน 2 วันทําการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ!ม 1,050 บาท  
(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั<น)  

3. ชําระส่วนที�เหลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
� แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง c1 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั<งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 40-?E วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ `c,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 4-46 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิyเกบ็ค้าใช้จ่ายทั<งหมด 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ� งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณาเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั> งนี> ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตัว̂เครื�องบิน ค่าห้อง 
ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที�สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�เกิดขึ>นตามจริง ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางได ้



 

 

    

     

   

   

   

  

    

� เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   ท่านสละ
สิทธิT  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั>งสิ>น  

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที�พกั รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight 
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั>งหมด เนื�องจากค่าตัว̂เป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั>นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
� คณะทวัร์ครบ `0 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
� ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กาํหนดให้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าพื<นเมืองให้นักท่องเที�ยวทั�วไปได้
รู้จักคือ ร้านยางพารา, ร้านหยก ซึ�งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเที�ยวทุก
ท่านทราบว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 10-a0 นาที ซื<อหรือไม่ซื<อขึ<นอยู่กับ
ความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั<งสิ<น หากท่านปฏิเสธที�จะไม่เข้าร้านดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ<นจากท่านเป็นจํานวนเงิน b00 หยวน / คน / ร้าน 
� บริษทัฯ มีสิทธิT ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี>  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
� รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
� รายการท่องเที�ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวนั เพื�อให้โปรแกรมการท่องเที�ยวเป็นไปอย่างราบรื� น และ
เหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
� บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ>นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั>งสิ>นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั>งจากไทย และ
ต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
� หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั>งสิ>น แต่ทั>งนี>ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิT การจดัหานี>
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ราคานี> คิดตามราคาตัว̂เครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว̂เครื�องบินปรับสูงขึ>น บริษทัฯ สงวนสิทธิT ที�จะปรับราคาตัว̂เครื�องบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื>อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
� กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั>งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิT ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั>งสิ>นอตัราค่าบ 
� ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั>งสิ>น หากเกิดสิ� งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
� ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตัว̂โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั> ง  มิฉะนั>นทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั>งสิ>น 
� เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั>งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั>งหมด 
 
 



 

 

    

     

   

   

   

  

    

เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั<งสิ<น ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอ
ออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 5 ใบ ขนาด `.c X 5 นิ<ว พื<นหลงัสีขาวเท่านั<น!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื> อน, ห้ามยิ>ม, ห้ามใส่เสื>อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื>อคอกวา้ง แขนกุด ซีทรู 
ลูกไม ้สายเดี�ยว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือกรอบแวน่สีดาํ, ห้ามสวม
ใส่เครื�องประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ}ปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ>ว และใบหูทั>ง ? ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั>น และตอ้งไม่ใช่สติ}กเกอร์ หรือรูปพริ>นซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน _ เดือน  
**ท่านที�ประสงค์ใช้รูปถ่ายขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนังสือ
เดินทาง  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า `o ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี< 

�  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   
4. สาํเนาสูติบตัร (ใบเกิด) ทั<งนี<กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 1 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกดิ) ตัวจริง 

  ?. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  c. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  6. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
�  เดินทางพร้อมญาติ   

4. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั<งนี<กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า 1 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
?. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
c. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
6. กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
0. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั>น 

_.  ผู้เดินทางที�ชื�อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี< 
4. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั>น  
?. หนงัสือชี>แจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั>น 
c. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั>นตํ�า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยื�นวซ่ีาที�ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนในวนัยื�นวซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี< 
4. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั>น!! ต่ออายุการทาํงานแล้วไม่ตํ�ากว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทํางานใน
ประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
?. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั>นตํ�า 100,000 บาท 



 

 

    

     

   

   

   

  

    

4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 0,060 บาท 
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ที�เจ้าหน้าที�ฝ่ายขาย) 
ประเทศที�ไม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝรั�งเศส และประเทศยุโรปที�เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก 
ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ เนเธอแลนด์ โปแลนด ์
นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เนื�องจากผูเ้ดินทาง
จะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน และตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยื�นวซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั>นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง นอ้ย 41 วนั
ทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื�นวซ่ีาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ�มเติม หรือเปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิT ของสถานทูต 
และบางครั> งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11.  ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวน้วีซ่า / 
ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย ? อาทิตย ์

  
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั<ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทางบริษทั

ฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั ** 
  

 


