
  

ตา้เหลยีน ฉางไป๋ซาน เส ิ�นหยาง  

ตานตง เปิ� นซ ีผา่นจนิ 8 วนั 7 คนื 

 

เดินทาง  :     18 – 25  กนัยายน  2558   

วันแรก    กรุงเทพฯ – ต้าเหลยีน 

14.00 น.     ทุกท่านพร้อมกนั  ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ชั)น 4  ผู้โดยสารขาออก  ประตู  3  เคาน์เตอร์ E สายการบิน   
XIAMEN  AIRLINES  พบเจา้หนา้ที�บริษทัฯ   อาํนวยความสะดวกเรื�องเอกสารละสัมภาระในการเดินทาง  

16.10 น.     เดินทางสู่  ต้าเหลยีน  โดย  สายการบิน XIAMEN  AIRLINES  เที=ยวบินที=  MF 854 

23.50 น.     ถึงสนามบินนานาชาติตา้เหลียนโจวสุยจึ เมืองตา้เหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที�สาํคญัมาตั-งแต่สมยัราชวงศชิ์ง 

ถูกรัสเซียและญี�ปุ่นสลบักนัยดึครอง จึงมีสิ�งก่อสร้างแบบยโุรปและรัสเซียในเมืองหลายแห่ง ปัจจุบนัเมืองนี- เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรมของประเทศญี�ปุ่น และเป็นเมืองตากอากาศที�มีชื�อเสียงอีกแห่งหนึ�งของจีน

หลงัจากรับกระเป๋าแลว้ จากนั-นเขา้พกัผ่อนที�โรงแรม 

พกั  BOLT HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
 

 วนัที=สอง    ต้าเหลียน – จัตุรัสชิงไห่ – ถนนรัสเซีย - ชมชายหาดทะเลและเกาะป้างฉุย  - ฉางไป๋ซาน (บินภายใน) 



เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ที�ห้องอาหารของโรงแรม แลว้นาํท่านชม จตุัรัสชิงไห่วาน สร้างขึ-นเมื�อปี คศ. 1999 ซึ� งเป็น
 ปีฉลองที�เมืองตา้เหลียนสร้างขึ-นครบ 100 ปี มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 199.9 เมตร และถือเป็นจตัุรัสที�ใหญ่ที�สุดใน
เอเชีย รอบจตุัรัสจะมีกระถางที�มีลกัษณะแตกต่างกนัทั-งหมด 9 ใบ แต่ละใบจะมีตวัอกัษรจีนแกะสลกัไวว้่า “ ความ
สามคัคีของชาติจีนจงเจริญ ”  นาํท่านชมถนนรัสเซีย ซึ� งไดอ้นุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี และแวะชมชายหาดทะเลและ
เกาะป้างฉุย  

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  จากนั- นนาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินภายในประเทศเพื�อเดินทาง
ต่อไปยงัเมืองฉางไป๋ซาน 

16.00 น.     (เวลาประมาณ) เดินทางไปยงัฉางไป๋ซาน โดยสายการบิน …….  เที�ยวบินที�  ….  

  (เที�ยวบินจะออกหลงัเดือนมิถุนายน) 

17.00 น. (เวลาประมาณ) ถึงเมืองฉางไป๋ซาน ซึ� งเป็นภูเขาไฟที�หลบัใหล หลงัจากการระเบิดครั- งล่าสุดราว BCC ปีก่อน ไดน้าํ 
เถา้ภูเขาไฟมากมายกระจายปกคลุมพื-นที�กว่า DCC ไมล ์เนื�องจากเถา้ภเูขาไฟอุดมไปดว้ยแร่ธาตุ อาทิ เซเลเนียม เจอ
มาเนียม และแมงกานีส จาํนวนมาก ทาํให้พื-นดินบริเวณดงักล่าวอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ อีกทั-งไร้มลพิษ พืชพนัธ์ุที�
เติบโตบริเวณสิ�งแวดลอ้มที�อากาศดีเยี�ยม และพื-นดินที�มีคุณค่าเช่นนี-  ยอ่มไดดู้ดซบัแร่ธาตุต่างๆ ในดินไวม้ากมาย 
ซึ� งเป็นผลดีต่อร่างกายมนุษย ์ทาํให้แหล่งสมุนไพรจีนนี-  มีชื�อเสียงมากในประเทศจีน และรัฐบาลจีนไดอ้นุรักษ์ไว้
เป็นเขตสงวน อากาศบนภเูขาหนาวเยน็มาก มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั-งปี           

คํ=า    รับประทานอาหารค ํ�า  ณ  ภตัตาคาร                      
พัก  ZHEN SHANJIANG HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที=สาม             ภูเขาฉางไป๋ซาน (ด้านทิศเหนือ) – ทะเลสาบเทียนฉือ  –  นํ)าตกฉางไป๋  – บ่อเทียนฉือน้อย  –  หมู่บ้านว่านต๋า  

เช้า    รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม จากนั-นออกเดินทางสู่สถานที�ท่องเที�ยว นาํท่านเดินทางสู่ฉางไป๋ซานทางดา้น 
ทิศเหนือ (รวมรถอุทธยาน) นาํท่านชมฉาํงไป๋ซานดา้นเหนือ ชมทะเลสาบเทียนฉือจากดา้นทิศเหนือ ซึ�งสามารถ
มองเห็นภาพทะเลสาบทั-งหมดและมองเห็นยอดเขา 16 ยอด รอบทะเลสาบ จากนั-นนาํท่านชมนํ- าตกฉางไป๋ซาน ที�
สูง 68 เมตร นํ-าที�ไหลเทลงมาเสียงดงักอ้งไดย้นิแต่ไกลๆ นํ- าที�ตกลงมากระเซ็นขึ-นสูง ละอองนํ- าปกคลุมไปทั�ว
บริเวณเมื�อสะทอ้นกบัแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้งงามตายิ�งนกั 

เที=ยง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร   
  นาํท่านชมทะเลสาบเทียนฉือนอ้ย ที�มีความกวา้งประมาณ 5,300 ตารางกิโลเมตร นํ-าใส เขียว-มรกตสะอาดตา และ 

รายลอ้มดว้ยแมกไมที้�กาํลงัเปลี�ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงและเหลืองสลบักนัอยา่งสวยงามชม ป่าไมใ้ตดิ้น ซึ�งเกิดจาก
การเคลื�อนตวัของเปลือกโลก การเกิดภเูขาไฟระเบิดและการทรุดตวัของดิน ทาให้ป่าไมท้รุดตวัลงไปอยูใ่นแอ่ง
ของภูเขาไฟ จนถึงเวลานาํท่านไปยงัหมู่บา้นว่านต๋า (เดินทางประมาณ 1.5 ชั�วโมง) 

คํ=า    รับประทานอาหารค ํ�า  ณ  ภตัตาคาร   
พกั  IBIS HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



วันที=สี=                ฉางไป๋ซาน (ด้านทิศตะวนัตก) - เสิ=นหยาง (บินภายใน) 

เช้า    รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม จากนั-น นาํท่านเดินทางสู่ ฉางไป๋ซานทางดา้นทิศตะวนัตก (รวมรถอุทธยาน) 
(ระยะทาง 80 กิโลเมตร ประมาณ 1.40 นาที) นาท่านชม ภูเขาฉางไป๋ซานดา้นตะวนัตก ที�มีใบเมเบิ-ลเปลี�ยนสีเป็นสี 
แดงสวยสดงดงามมากในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี�ยนสี 

เที=ยง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  จากนั-นนาํท่านเดินทางไปยงัสนามบินภายในประเทศ เพื�อต่อเครื�องไป 

  ยงัเมืองเสิ�นหยาง 

16.50 น.     เดินทางไปยงัเมืองเสิ�นหยาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที=ยวบินที=  CZ 6315 

17.35 น. ถึง  เมืองเสิ=นหยาง  ( Shenyang )    เมืองเอกขนาดใหญ่ที�สุดแห่งอีสานเหนือของจีน   อีกทั-งยงัเป็นศูนยก์ลาง  
การเมือง  เศรษฐกิจ  คมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนกัและการแปรรูปวตัถุดิบลว้น
ตั-งอยูใ่นเสิ�นหยาง  ค.ศ. 2006   เมืองเสิ�นหยางไดเ้ป็นเจา้ภาพงานแสดงพฤกษานานาชาติ    และยงัร่วมมือกบัปักกิ�ง
เป็นหนึ�งในเจา้ภาพร่วมโอลิมปิกจดัการแข่งขนัฟุตบอลสนามแข่งยอ่ยในมหกรรมโอลิมปิก 2008 อีกดว้ยเสิ�น 
หยางเป็นเมืองที�มีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตามตาํนานเล่าว่าเมืองใหญ่ทางภาคอีสานแห่งนี- เคยเป็น
เมืองหลวงมาก่อน ซึ�งต่อมาหวัหนา้เผา่แมนจูไดย้กทพัเขา้ตีปักกิ�ง โค่นลม้ราชวงศห์มิง สถาปนาเป็นราชวงศชิ์ง
และยา้ยเมืองหลวงเดิมจากเสิ�นหยางมาอยูที่�กรุงปักกิ�งแทน  

คํ=า    รับประทานอาหารค ํ�า  ณ  ภตัตาคาร   
พกั  CROWN PLAZA HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วันที=ห้า   เสิ=นหยาง – ตานตง – ล่องเรือแม่นํ)ายาลู  – กาํแพงเมืองจีนหู่ซาน 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม จากนั-นนาํท่านเดินทางประมาณ  4  ชั�วโมง สู่เมืองตานตง  
( Dandong)  ตั-งอยูต่รงขา้มประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีแม่นํ-ายาลูเป็นพรมแดนธรรมชาติ  และเป็นจุดสิ-นสุด 
ของกาํแพงเมืองจีนทางทิศตะวนัออก 

เที=ยง          รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่าน  ล่องเรือชมทัศนียภาพบริเวณริมแม่นํ)ายาลู   พรมแดนธรรมชาติกั-นเมืองตานตงของจีนกบัเมืองซิน 

อึยจูของเกาหลีเหนือ   มีสถานีรถไฟซินอึยจู    เป็นสถานีสาํคญับนเส้นทางรถไฟสายพยอ็งอึย   ซึ� งสามารถ 
เชื�อมต่อระหว่างจีนกบัเกาหลีเหนือ  โดยมีสะพานมิตรภาพจีน-   เกาหลีเหนือ  มีความยาว 940 เมตร และยงั 
สามารถเชื�อมต่อกบัรถไฟสายแมนจูเรีย และทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียดว้ย 
จากนั-น  นาํท่านเที�ยวชม  กาํแพงเมืองจีนหู่ซาน   กาํแพงเมืองจีนที�ตั-งอยูบ่นเขาหู่ซาน หรือ เขาเสือ ตั-งอยูร่ะหว่าง
ชายแดนจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ-นในสมยัราชวงศห์มิง ค.ศ.1469 เป็นจุดเริ�มตน้ของกาํแพงเมืองจีนที�มีความ
ยาวทั-งหมด 8851.8 กิโลเมตร ท่านสามารถชมทศันียภาพของแผ่นดินเกาหลีเหนือไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 

คํ=า             รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร  (SEAFOOD) 
                       พกั CROWNE PLAZA  HOTEL  ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า  



 
 
 
 

วันที=หก   ตานตง – เปิ= นซี – ภูเขากวานเหมินซาน (รวมรถแบตเตอรี=) -  ถํ)านํ)าเปิ= นซี – ผานจิ=น 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม นาํท่านเดินทางประมาณ  2.5 ชั�วโมง สู่  เมืองเปิ= นซี  ซึ� งมีคาํขวญัประจาํ 
เมืองว่า  "สร้างเมืองแห่งยา สร้างเมืองใหม่รักษนิ์เวศ"   "เมืองอุตสาหกรรมรักษทิ์วทศัน์ธรรมชาติ"  "เพียรสร้าง
เปิ� นซีเป็นเมืองแห่งเหลก็กลา้ เมืองแห่งยา และเมืองแห่งใบเมเปิล"  ,  ธรรมชาติไดม้อบทิวทศัน์อนังดงาม และ
ทรัพยากรทางการท่องเที�ยวมากมายใหเ้มืองเปิ� นซี   ไดแ้ก่  ภูเขา  แม่นํ- า  ถ ํ-าหิน ป่าไม ้ นํ- าพุ  ทะเลสาบ  ถิ�นที�อยู่
ของมนุษยส์มยัโบราณ ทาํให้เมืองเปิ� นซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ ที�ไดรั้บการขนานนามอุทยานดว้ยชื�อ
เมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน เมืองเปิ� นซีมีปรากฏการณ์ที�เป็นสิ�งมหัศจรรยข์องโลกคือถํ-านํ-าเปิ� นซี , มีมรดก
ทางวฒันธรรมของโลกคือเมืองภูเขาอู๋หนี�วซ์าน , มีแหล่งกาํเนิดของลทัธิเต๋าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคือภูเขา
เถี�ยซา   นอกจากนี-  ยงัมีดินแดนหลงัคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนุรักษธ์รรมชาติแห่งชาติฝัวติ�งซานและอุทยาน
ป่าไมแ้ห่งชาติทงัโกว ซึ�งเป็นเขตทิวทศัน์ธรรมชาติระดบัชาติ  
นาํท่านเที�ยวชม  ภูเขากวานเหมินซาน  ( Mount  Guanmen )     ไดรั้บการขนานนามว่าภูเขาหวงซานแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ    บริเวณภูเขากวานเหมินซาน มียอดเขาสองลูกลูกหนึ�งใหญ่ลูกหนึ�งเลก็ มีลกัษณะคลา้ย
ประตูจึงไดชื้�อวา่กวานเหมินซาน  ในช่วงฤดูใบไมร่้วง ( ปลายกนัยายน – ตุลาคม )   ภายในหุบเขาจะเต็มไปดว้ย
ใบไมที้�เปลี�ยนใบเป็นสีแดง  สีเหลือง  นํ-าในทะเลสาบใสสะทอ้นเงาของภเูขาหลากสีสัน   เป็นภาพที�งดงามเกิน
จินตนาการ   โดยเฉพาะตน้เมเปิ- ลที�เปลี�ยนใบเป็นสีแดงเขม้เต็มทั-งตน้ 

เที=ยง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเที�ยวชม  ถํ)านํ)าเปิ= นซี ซึ� งเกิดจากการเคลื�อนไหวของเปลือกโลกประมาณ \ ลา้นปีก่อน มีความยาว \,]CC 

เมตร เปิดใหเ้ที�ยวชม ^,]CC เมตร เป็นถํ-านํ- าที�ยาวที�สุดในปัจุบนั นํ-าในถํ-าโดยเฉลี�ยแลว้ลึก 
D.\ เมตร จุดที�ลึกที�สุดลึก _ เมตร อุณหภูมิอยูที่�ประมาณ D^ องศาเซลเซียสตลอดทั-งปี  นาํ
ท่านนั�งเรือชมความมหัศจรรย ์ และความงดงามของธรรมชาติภายในถํ-า ซึ� งประกอบดว้ย 
หินงอกหินยอ้ย ม่านหิน และหินเสา ที�มีรูปร่างสวยวิจิตราการตาตามจินตนาการ ซึ� งเริ�มตน้
จากนํ- าตกตอ้นรับแขก  คลื�นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดียข์า้วโพด ชา้งหยก ภเูขาหิมะ นกยงู 
ฯลฯ นบัร้อยจุด ในถํ-ายงัมีส่วนที�เป็นทางเดินเทา้ สามารถเดินชมความงามของถํ-าที�ยาวถึง 

BCC เมตร ชมเงาหินยอ้ยที�สะทอ้นในสระนํ- าบนพื-น  เป็นภาพที�สวยสดงดงามมาก จากนั-นนาํท่านเดินทางไปยงั
เมืองผา่นจิ�น (ประมาณ 2 ชั�วโมง) 

คํ=า              รับประทานอาหารคํ�า  ณ  ภตัตาคาร 
                        พกั  DRAGON HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 
 



 
 
 

วันที=เจ็ด               ผ่านจิ=น - หญ้าแดงแห่งผานจิ=น – ต้าเหลียน  

เช้า    รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม จากนั-นชมหาดหญ้าแดง ชายทะเลโป๋ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ  
บริเวณชายหาดมีตน้หญา้Goose Food Family  ซึ�งจะเปลี�ยนสีในช่วง
ปลายเดือนกนัยายน-ตุลาคมของทุกปี สีฉูดฉาดของหาดสีแดงเกิด
จากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินเคม็ โดยในช่วงฤดูร้อน  
( เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยงัคงมีสีเขยีวปกติ  กระทั�งถึงช่วง
ฤดูใบไมร่้วง สาหร่ายจะเริ�มเปลี�ยนสีเป็นสีแดง ครอบคลุมพื-นที�กวา่ 
100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั-งชายหาดถูกปกคลุมไปดว้ยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทศันียภาพสะดุดตา  ท่าน
จะตื�นตาตื�นใจกบัพรมหญา้สีแดงผนืใหญ่แผค่ลุมชายหาดเป็นบริเวณกวา้งสวยสดงดงามตระการตา   นอกจากมี
พรมหญา้สีแดงแลว้ ท่านจะไดช้มนกนางนวลปากดาํ และนกกระเรียนหัวแดงซึ�งเป็นนกหายากอีกดว้ย 

เที=ยง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (ปูขน) 
            จากนั-น  นาํท่านเดินทางกลบัเมืองตา้เหลียน (ประมาณ 5 ชั�วโมง)  

คํ=า    รับประทานอาหารค ํ�า  ณ  ภตัตาคาร   
พกั  BOLT HOTEL  ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

  

วันที=แปด   เต้าเหลยีน –  กรุงเทพฯ 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้  ณ  โรงแรม จนถึงเวลานาํท่านไปยงัสนามบินเพื�อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
09.05 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน XIAMEN AIRLINES  เที�ยวบินที� MF 853 

15.25 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ  

 

������ขอบคุณท่านที�ใช้บริการ������  

 

รายการทอ่งเที�ยวนี!อาจเปลี�ยนแปลงหรอืสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ท ั!งนี!ถอืเป็นเอกสทิธิ*ของผูจ้ดั 

โดยยดึถอืตามสภาพการณ์และประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั 

อัตราค่าบริการนี)ราคาตั)งแต่ f6 ท่านขึ)นไป 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่ พกั hท่าน เดก็เสริมเตยีง เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเดี=ยวเพิ=ม 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

☺ ค่าตัjวเครื�องบินชั-นทศันาจร  ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที�กาํหนดไวใ้นรายการ 
☺ ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื-อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
☺ ค่าทิปไกค์และคนขบัรถ (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความเหมาะสม) 
☺ นํ-าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกนัวินาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเกบ็ 
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)   

ทั-งนี- ยอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  

อตัราค่าบริการดงักล่าวไมร่วม 

� ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
� ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด ฯลฯ 
� ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
� ค่า VAT 7 %   หักภาษ ีณ ที=จ่าย l % ในกรณทีี=ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงนิที=ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมลูค่าเพิ=ม และหกั ณ ที=จ่าย  

จากยอดขายจริงทั)งหมดเท่านั)น และโปรดแจ้งทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั ขอสงวนสิทธิnออกใบเสร็จที=ถูกให้กบับริษทัทัวร์เท่านั)น 
เงื=อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองครั- งแรก มดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั-งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั  
2. เนื�องจากราคานี- เป็นราคาโปรโมชั�นตัjวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตัjวเท่านั-น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลง

การเดินทางใดๆ ทั-งสิ-น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิk ในการคืนเงิน  ทั-งหมดหรือบางส่วน
ใหก้บัท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ fp ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหน้าทัวร์ แต่มไีกด์ท้องถิ=นพดูไทยรับที=คุนหมงิ) ครบ fq ท่าน มหัีวหน้าทัวร์ไทยเดนิทาง
ไป-กลบั พร้อมกบัคณะ หรือบริษทัฯอาจจะพิจารณาในแต่ละกรณีไป 

4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิk  ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทั-งสิ-น และทางบริษทัจะเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที=เกดิขึ)นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 
หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั-งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง  
บริษทัฯ ของสงวนสิทธิk ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั-งสิ-น  

18-25  กนัยายน 2558 63,500 .- 61,500 .- 60,500 .- 9,000 .- 



6. การยกเลกิ 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ-นไป คืนเงินทั-งหมด 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ-นไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เกบ็คา่ใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 – 6 วนั เกบ็คา่ใชจ่้ายทั-งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

6.5 ยกเวน้กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ ทั-งหมดเนื�องจากค่าตัjวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั-นๆ 

หมายเหตุ 

D. จาํนวนผูเ้ดินทางขั-นตํ�าผูใ้หญ่ D\ ท่านขึ-นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

^. บริษทัฯ มีสิทธิk ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี-  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

B. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

v. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ-นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอบุติัเหตุ
ต่างๆ 

\. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั-งสิ-นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี
ที�ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั-งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

w. หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ
ไมมี่การคืนเงินใดๆทั-งสิ-น แต่ทั-งนี-ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิk การจดัหานี-โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ 

_. ราคานี- คิดตามราคาตัjวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัjวเครื�องบินปรับสูงขึ-น บริษทัฯ สงวนสิทธิk ที�จะปรับราคาตัjวเครื�องบินตาม
สถานการณ์ดงักล่าว 

].  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ w เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั-น 

x. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั-งสิ-น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื-อ 
เพราะคา่ใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

DC. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั-งสิ-น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเที�ยวเอง 

DD. เนื�องจากตัjวเครื�องบินเป็นตัjวราคาพิเศษ เมื�อออกตัjวไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัjว
เครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 



D^. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั-งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที�ได้
ระบุไวแ้ลว้ทั-งหมด 

 

 

 

เอกสารในการทาํวซ่ีาจนีสําหรับหนังสือเดนิทาง 

 1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน 

 2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

 3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสี 2 นิ-ว 2 ใบ มีพื-นหลงัสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั-น อดัดว้ยกระดาษสีโกดกัและฟูจิเท่านั-น และตอ้งไม่ใช่สติzกเกอร์ หรือ

รูปพริ-นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน w เดือน ** ท่านที�ประสงคใ์ชรู้ปถา่ยขา้ราชการในการยื�นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือ

รับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่งหนงัสือเดินทาง 

4.  กรณีหนงัสือเดินทางที�นาํมาให้เป็นเลม่ใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนงัสือเดินทางเล่มเก่ามาดว้ย เนื�องจากสถานทูตตอ้งการดูวา่ 

ตั-งแต่ปี ^CDC จนถึงปีปัจจุบนั ผูเ้ดินทางเคยเขา้ประเทศจีนมาแลว้หรือไม ่ 

\. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั-น ( ปรับบญัชียอดลา่สุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั-งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผู้

เดินทาง ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงิน ^C,CCC บาท ขึ-นไป  **ถ่ายสําเนาย้อนหลัง l เดอืนขึ)น

ไป***** บญัชีกระแสรายวนั และเดินสะพดั ไม่สามารถใชไ้ดก้บัสถานฑูตจีน 

6.  สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดินทาง 

_. กรณเีดก็อายุตํ=ากว่า fq ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ตอ้งแนบสาํเนาสูติบตัรของเดก็, หนงัสือรับรองของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้

โดยแสดงความสัมพนัธว่์า เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนา

สมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั-น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั-งแต่หนา้แรกที�มีชื�อของผูที้�ออก

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ ถ่ายสาํเนาทุกหนา้ ทุกแผน่ (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรองค่าใชจ่้ายในการ

ท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลงั l เดอืนขึ)นไป** 

]. กรณผีู้เดนิทางไม่มสีมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเ้ดินทางตอ้งมีผูรั้บรองค่าใชจ่้ายในการเดินทางให ้ โดยแนบหนงัสือรับรองของผูที้�ออก

ค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้โดยแสดงความสัมพนัธ์วา่ เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้ดินทางอยา่งไร, สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของ

ผูรั้บรองค่าใชจ่้าย และสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝาก ออมทรัพย ์หรือ ฝากประจาํ หรือ เท่านั-น ( ปรับบญัชียอดล่าสุด ณ เดือนที�เดินทาง ) ตั-งแตห่นา้



แรกที�มีชื�อของผูที้�ออกค่าใชจ่้ายในการท่องเที�ยวให ้ ถ่ายสาํเนาทกุหนา้ ทุกแผ่น (กรุณาอยา่ถ่ายขา้มหนา้) และตอ้งมียอดเงินที�สามารถรับรอง

คา่ใชจ่้ายในการท่องเที�ยวของผูที้�จะรับรองให ้**ถ่ายสําเนาย้อนหลัง l เดอืนขึ)นไป** 

u.  เอกสารที=ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื=อประโยชน์ของตัวท่านเอง 

DC.  ขอ้มูลจริงเกี�ยวกบัสถานที�ศึกษา สถานที�ทาํงาน ตาํแหน่งงาน ที�อยูปั่จจุบนั ที�อยูที่�ทาํงาน ญาติที�ติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศพัทบ์า้น ที�ทาํงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซ่ีา    เล่มที=

มปัีญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวนั) 

DD. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหนา้ก่อนยื�นวีซ่า ดงันั-นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่งนอ้ย \-_ วนัทาํการ 

(ก่อนออกเดินทาง) 

fh.โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยื=นวซ่ีาใหม่การเรียกขอเอกสารเพิ=มเติมหรือเปลี=ยนระเบยีบการยื=น

เอกสาร เป็นเอกสิทธิnของสถานทูต และบางครั)งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

13. ผูที้�ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการ

อนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูล

บตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย ^ สปัดาห์ 

14. กรณีหนงัสือเดินทางชาวต่างชาติ  

 -ทางบริษทัฯ สามารถขอวีซ่าให้ได ้เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยเท่านั-น 

-หากไม่ไดท้าํงานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

-กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไป

แสดงตนที�สถานทูตจีน 

      ค่าธรรมเนียมการยื=นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี=ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

      -หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท และหนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

      -เอกสารที�ตอ้งเตรียม  D.พาสปอร์ต ที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6  เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก    

    อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   

                                         2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ-ว จาํนวน ^ ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน w เดือน 



3.ใบอนุญาตการทาํงาน  

v.หนงัสือวา่จา้งในการทาํงาน  

          \.สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั w เดือน 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไม่รับทําวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี) 

1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
2. นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
4. นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ-นซจ์ากคอมพิวเตอร์ 

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที=ต้องจ่ายเพิ=มให้สถานฑูตจนี เมื=อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั=งเศสไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 

• ยื�นวีซ่าด่วน 1 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  1,200 บาท 

• ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ  800 บาท 
 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี=ยนกฎเกณฑ์การยื=นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 

 

 

**ก่อนทําการจองทวัร์ทุกครั)ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื=องจากทาง

บริษทัฯ จะอิงตามรายละเอยีดของโปรแกรมที=ขายเป็นหลัก** 

 

 

 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกนิ y เดือน 

มิฉะนั)นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 


