
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคานี�รวมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ ** 
**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิ!นและคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน/ทรปิ** 

 

 

กาํหนดเดนิทาง:วนัที! 24 – 27 ส.ค. 60 19,900.- 

กาํหนดเดนิทาง :วนัที! 07 – 10 /14 – 17 /21 – 24  ก.ย.   60 19,900.- 

กาํหนดเดนิทาง :วนัที! 12 – 15 /19 – 22 /26 – 29  ต.ค.  60 19,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที!ยง คํ!า 
 

โรงแรมที!พกั 

 

�. 
กรงุเทพฯ(CA716/03.20-07.30 น.) – หังโจว-ลอ่งเรอื
ทะเลสาบซหี ู– รา้นใบชา – หังโจว – ถนุซ ี 

MC  
or 

KFC 
� � TUNXI TIANDU 

HOTEL OR SAME 

�. 

ถนุซ-ีหวงซาน(กระเชา้) – ชมทะเลเมฆ – หบุเขาซไีห ่

– ยอดกวงหมงิตงิ – หนิบนิมา – นัBงกระเชา้ลงเขา – 

ถนนโบราณถนุซ ี 

� � � TUNXI TIANDU 
HOTEL OR SAME 

�. 
ถนุซ-ีรา้นผา้ไหม-เซีBยงไฮ-้รา้นยาสมนุไพรจนี-หาดไว่

ทาน-อโุมงคเ์ลเซอร-์หอไขม่กุ 
� � � YITEL HOTEL OR 

SAME  

�. 

รา้นหยก-ตลาดเถาเป่า-เซีBยงไฮ-้หังโจว- รา้นยางพารา- 

ชอ้ปปิJงOUTLET-หังโจว(CA715/22.40-02.10 น.)-

กรงุเทพฯ 

� � �  



   

 

 

 
 

วนัทหีนึ!ง กรงุเทพฯ – หงัโจว – ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู – รา้นใบชา – หงัโจว – ถนุซ ี
00.30 น. คณะพรอ้มกนัทีB สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิประต ู9-10 เคานเ์ตอร ์Uสาย

การบนิแอร ์ไชน่า(CA) โดยมเีจา้หนา้ทีB คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เที!ยวบนิที! CA716  
07.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงหงัโจว เมอืงเอกของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของ

จนีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรมมาตั Jงแตส่มยัราชวงศซ์ง่หลังจากผา่นพธิตีรวจ
คนเขา้เมอืง บรกิารอาหารเชา้เป็นชดุKFC หรอืMAC DONALD ใหท้่านรับประทาน
บนรถ หลังจากนัJนนําท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงาม
ท่ามกลางความเงียบสงบของทะเลสาบทีBมีชืBอเสียงโด่งดังไปทัBวโลกมีเนืJอทีB
ประมาณ 5.66 ตารางกโิลเมตรความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตรนํJาลกึเฉลีBย 
1.5 เมตรชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึนํJาลกึนําท่านสู่  รา้นชาหลงจิ!ง แหล่ง
ผลติใบชาเขยีวทีBข ึJนชืBอของจนี โดยกลา่วกนัวา่ “ดืBมชาหลงจิBง เพยีง 1 จบิ ปากจะ
หอมตลอดวนั” ใหท้า่นชมิชาหลากหลายและเลอืกซืJอไปตดิบา้นไวรั้บประทานหรอื
เป็นของฝาก 

 

 

 

 

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงถนุซซี ึBงเป็นทีBตั Jงของอทุยานหวงซานเป็นเมอืงทีBยังคง
รักษาลักษณะของทีBตั Jงอาคารบา้นเรอืนแบบเดมิไวจ้นถงึปัจจบุนั 

ใชเ้วลาประมาณ 

4 ช ั!วโมง 

คํ!า รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร   

พกัที! TUNXI TIANDU HOTEL OR SAME ถนุซ ี
 คําแนะนํา 

• การเดนิทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทา้ผา้ใบที!มพี ื�นยางกนัลื!น 

• เพื!อความสะดวกในการเดนิชม สิ!งของมคีา่ ยา นํ�าดื!ม ควรใสเ่ป้ใบเล็กๆ 

• เพื!อป้องกนัอนัตราย เมื!อเดนิชมไมค่วรมองววิ เมื!อมองววิควรหยดุเดนิ  

• กอ่นเดนิทางไปหวงซานควรซอ้มเดนิออกกําลงักายเพื!อใหร้า่งกายฟิตและ

เคยชนิ  

• ผูท้ ี!มโีรคประจําตวั เชน่ ความดนัโลหติสงูหรอืโรคหวัใจ ควรนํายาประจําตวั

ตดิตวัไวเ้สมอ  

กรุณาเตรยีมเสื�อกนัหนาว เนื!องจากเขาหวงซานอยู่สูงกว่าระดบันํ�าทะเล 1,400 

เมตร ซึ!งอากาศบนเขาจะหนาวเย็นกวา่ปกต ิ

 

วนัที!สอง        ถนุซ-ีหวงซาน(กระเชา้) – ชมทะเลเมฆ – หุบเขาซไีห ่– ยอดกวงหมงิตงิ – หนิบนิมา 
– น ั!งกระเชา้ลงเขา – ถนนโบราณถนุซ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 นําท่านเดนิทางสู ่หวงซาน ตั Jงอยูใ่นมณฑลอันฮยุมชีืBอเสยีงจากทวิทัศน์ทีBงดงาม
ของยอดเขาหนิแกรนติและตน้สนหวงซานรปูรา่งแปลกตา และนําท่านขึJนกระเชา้สู ่
อุทยานเขาหวงซาน ซึBงตั Jงอยู่ทางใตข้องแมนํ่Jาแยงซใีนมณฑลอันฮยุภูเขาหวง
ซานมภีูมปิระเทศสวยงามไดรั้บคัดเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาตเิมืBอปีค.ศ.1990 เขาหวงซานมยีอดเขารวมทั Jงหมดประมาณ 72 ลกู  
นํJาตกใหญ่ 2 แห่งและลําธาร 24 สายความงดงามทีBธรรมชาตเิสกสรรขึJนเป็นหวง
ซานนัJนประกอบไปดว้ยตน้สนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงามกอ้นหนิรูปร่างแปลก
ตาตามจนิตนาการทะเลเมฆทีBลอยปกคลมุทัBวเขา 

 

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา  

บา่ย  เดนิตามระเบยีงคนเดนิชมววิยอดเขาเรืBอยๆ ท่านสามารถขั Jนไปจุดชมววิระหว่าง
ทางแลว้ขึJนไปจุดชมววิความเหมาะสมของร่างกายตัวเอง เชน่จุดชมววิทะเลเมฆ  
หุบเขาซไีห่ซ ึBงเป็นครึBงทางของยอดเขา มีพืJนทีBกวา้งใหญ่มาก  และมีโรงแรม
ประมาณ2แห่งบนซไีห่ อกีจุดหนึBงทีBน่าขั Jนคอืจุด”กวางหมงิติBง”หมายความว่า ขั Jน

 



   

ไปถงึจดุสงูสดุ จะเห็นววิเขา ซึBงเป็นจุดชมววิทีBสงู  พอขั Jนถงึมองลงขา้งล่าง สว่าง
มาก เหมอืนใกลเ้ขา้ทอ้งฟ้า หลังจากนัJน นัBงกระเชา้ลงจากเขาหวางซาน 
ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิJงทีB ถนนโบราณถุนซ ีเป็นถนนคนเดนิสายเล็กๆยาว 1,200 
กว่าเมตรตัดอยู่กลางเมอืงถุนซจีุดเด่นของถนนสายนีJอยู่ทีBอาคารสองฝัBงทีBสรา้ง
ขึJนมาตั Jงแต่สมัยหมงิ-ชงิและไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีจนกระทัBงทุกวันนีJโดย
ปัจจุบันตลอดถนนทั Jงเสน้เป็นถนนสายวัฒนธรรมมรีา้นขายอาหารทอ้งถิBนรา้นขาย
งานศลิปะภาพวาดเครืBองปัJนหนิสลักเครืBองประดับเครืBองเรอืนเครืBองแตง่บา้นชาจนี 

คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ โรงแรม  

พกัที! TUNXI TIANDU HOTEL OR SAME ถนุซ ี

วนัที!สาม ถนุซ ี– รา้นผา้ไหม – เซี!ยงไฮ ้– รา้นยาสมนุไพรจนี – หาดไวท่าน – อโุมงคเ์ลเซอร ์– 
หอไขม่กุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 จากนัJน เดนิทางจากถุนซไีปเมอืงถงเซยีง ซึBงเป็นเมอืงแห่งใหมข่องจนี ผลติเสน้
ไหมทีBขั JนชืBอของจนี   นําทา่นแวะชม ผา้ไหม ผลติภณัฑท์ีBทําจากไหมไมว่า่จะเป็น
เสืJอผา้ผา้พันคอฯลฯ 

ใชเ้วลาประมาณ 

3.5 ช ั!วโมง 

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  นําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืง เซี!ยงไฮ ้ ซ ึBงถอืเป็นชมุชนเกา่ตั Jงแตย่คุสามกก๊ (ปีค.ศ.

220-280) เป็นหมูบ่า้นชาวประมง จนถงึสมยัราชวงศซ์ง่ 
ไดเ้ปลีBยนแปลงเป็นเซีBยงไฮซ้ ึBงขณะนัJนเป็นเพยีงชมุชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝิBน  
ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีBยงไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตั Jงอยูร่มิ
แมนํ่Jาหวงผู ่หา่งจากปากแมนํ่Jาแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบง่ออกเป็น 2 เขต คอื  
เขตผูต่ง(ใหม)่ จากนัJน นําทา่นเขา้ชมรา้นนวดฝ่าเทา้และยาแผนโบราณเป่าซู
หลงิพรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุของสมนุไพรจนี หรอืในชืBอวา่ ยาบวัหมิะ ซืJอยา
แกนํ้Jารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจําบา้นทีBมชี ืBอเสยีงและใหท้า่นไดน้วด
ฝ่าเทา้ผอ่นคลายกบัยาสตูรพเิศษ หมายเหต ุ : ขอความรว่มมอืลกูคา้...กรุณาแช่

เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกทา่น (หากทา่นใดมคีวามประสงคจ์ะไมแ่ช่เทา้และนวดฝ่า

เทา้ ...กรุณาจา่ยเพิ!มทา่นละ 400 หยวน   จากนัJนสูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตั Jงอยูบ่น
ฝัBงตะวันตกของแมนํ่Jาหวงผูม่คีวามยาวจากเหนอืจรดใตถ้งึ4กโิลเมตรเป็นเขต
สถาปัตยกรรมทีBไดช้ืBอวา่“พพิธิภณัฑส์ถาปตัยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็น
สญัลักษณ์ทีBโดดเดน่ของนครเซีBยงไฮอ้กีทั Jงถอืเป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการ
ธนาคารทีBสําคัญแหง่หนึBงของเซีBยงไฮต้ลอดแนวยาวของหาดไวท่านเป็นแหลง่รวม
ศลิปะสถาปัตยกรรมทีBหลากหลาย เชน่ สถาปัตยกรรมแบบโรมนัโกธคิบารอค
รวมทั Jงการผสมผสาน ระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีBตั Jงของ
หน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศลุกากร โรงแรม และสํานักงานใหญข่องธนาคาร
ตา่งชาตเิป็นตน้นําทา่น ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มนํ่Jาหวงผูล่งไป 50 เมตรภายใน
อโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ  

ใชเ้วลาประมาณ 

1.5 ช ั!วโมง 

คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร  

 ตืBนตาตืBนใจชมแสงสกีลางคนืของเมอืงเซีBยงไฮ ้   นําทา่นขึJนสู ่หอไขม่กุ ตั Jงอยูฝั่Bง
ผูต่งรมิแมนํ่Jาหวังผู ่เขตลูเ่จยีจุย่ แลว้เสร็จเมืBอปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร 
นับเป็นหอ TV ทีBสงูทีBสดุในเอเชยีและสงูอนัดับ 3 ของโลก หอ TV ดภูายนอกเป็น
ลกูเหล็กกลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดับ ลกูเหล็กกลมทีBอยูต่อนกลางของหอเป็น
หอชมววิทีBกวา้งขวาง สามารถชมววิทวิทศันข์องเซีBยงไฮไ้ดท้กุดา้น ซึBงปัจจบุนัหอ
ไขม่กุถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซีBยงไฮอ้กีดว้ยใหท้า่นไดช้มววิรอบนครเซีBยงไฮ ้
มมุสงู SKY WALK บนหอไขม่กุทีBความสงู 259 เมตรจากพืJนดนิ 

 

พกัที! YITEL HOTEL OR SAME เซี!ยงไฮ ้

วนัที!ส ี!   รา้นหยก-ตลาดเถาเป่า-เซี!ยงไฮ-้หงัโจว- รา้นยางพารา- ชอ้ปปิ� งOUTLET-หงัโจว-กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 นําทา่นเขา้ชม รา้นหยกจนี  ซึBงมแีกะสลกัเป็นพระ  มงักร  ผเีซยีะเป็นตน้ 

หลังจากนัJนนําทา่นเทีBยวชม ตลาดเถาเป่า เป็นหา้งใตด้นิทีBมสีนิคา้ของใชม้ากมาย 
ราคาขายสง่ทีBมไีมแ่พง ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืJอเลอืกชอ็ป 

 

ใชเ้วลาประมาณ 

3 ช ั!วโมง 



   

เที!ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากนัJน ระวา่งทางทีBกลับสุ ่เมอืงหงัโจว  แวะชม รา้นยางพารา ซึBงเป้นของใชใ้น

ประจําวันของทา่น เชน่หมอน ปทูีBนอนเป็นตน้ จากนัJน นําทา่นไป ช็อปปิ� งที! 
OUTLET ซึBงเป็นหา้งทีBขั JนชืBอของเมอืงหังโจว 

 

คํ!า รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร  

 สมเวลาแกเ่วลา เดนิทางไปยงัสนามบนิ   
22.40 น. อําลาเมอืง หังโจว เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที!ยวบนิที! CA715  

01.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 
โปรแกรมการเดนิทางเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี!ยนแปลงรายการทอ่งเที!ยว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที!ยวบางรายการและจะตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสาร 
จํานวน 15 ทา่นขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที!มจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 1 

ทา่น 

นอนกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

ราคาเด็ก 1 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกั

เดี!ยว 

เพิ!ม 

วนัที! 24-27 ส.ค.  60 19,900 19,900 19,900 3,000 

วนัที! 07-10/14-17/21-24   ก.ย.   60 19,900 19,900 19,900 3,000 

วนัที! 12-15/19-22/26-29   ต.ค.   60 19,900 19,900 19,900 3,000 

จอยแลนด ์15,900 บาท/ทา่น ไมม่รีาคาเด็ก 

 
ขอ้ควรทราบ: รา้นที!ระบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึ!งจําเป็นตอ้ง
บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเที!ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น
จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซื�อหรอืไมซ่ื�อข ึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 
ท ั�งสิ�น 

 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 

***วนัละ 40 หยวน รวมท ั�งหมด 4 วนั ทา่นละ 160 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** แจกนํ�าดื!มวนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี!ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงื!อนไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิfในการเปลี!ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งการออกต ัgวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง เพื!อ

เช็คขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ั�งไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทั

ไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ั�งสิ�น 



   

3. การชําระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีBเหลอื 15 -20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจํา 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิh เก็บคา้ใชจ้า่ยทั Jงหมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีBเดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีBตอ้งการันตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจําทีBพักโดยตรงหรอืโดย

การผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีBยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอืคา่ทวัรท์ั JงหมดเนืBองจากคา่ตัrวเป็นการเหมาจา่ยในเทีBยวบนินัJนๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึJนไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

1. คา่ตัrวเครืBองบนิไป-กลับ ชั Jนประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีBพักตามรายการทีBระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึBงหอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีBตา่งๆ ตามรายการทีBระบ ุ

4. คา่อาหารและเครืBองดืBมตามรายการทีBระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทีBยวตามรายการทีBระบ ุ

6. การยืBนขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันทําการ (วซีา่เดี!ยว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงืBอนไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซื�อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิ!มเตมิกบัทางเจา้หนา้ที!บรษิทัได ้** 

- เบีJยประกนัเริBมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีJยประกนัเริBมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีBมอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนืBอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีBมอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนืBอง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํJามนั  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิBม 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีBนํJาหนักเกนิกวา่ทีBสายการบนิกําหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนินํJาหนักตามสายการบนิ



   

 

 

กําหนด 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครืBองดืBม, คา่อาหารทีBสัBงเพิBมเอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีBไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีBกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ 20 หยวนตอ่คน/วนั และทปิคนขบัรถ วนัละ 20 หยวนตอ่คน/วนั  เดนิทางท ั�งหมด 4 วนั จา่ย

ทปิไกด ์80 หยวน คนขบัรถ 80 หยวน รวมท ั�งหมด 160 หยวน/ตอ่คน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิhทีBจะเปลีBยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีJ เมืBอเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีBเกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืBนๆทีBอยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิBมเตมิทีBเกดิขึJนทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีBยวจะสิJนสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิhและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีB

ทา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั JงสิJน 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนืBองมาจากมสีิBงผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืBนๆ 

5. รายการนีJเป็นเพยีงขอ้เสนอทีBตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครั JงหนึBง หลังจากไดสํ้ารองทีBนัBงบนเครืBอง และโรงแรม

ทีBพักในตา่งประเทศเป็นทีBเรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีJอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีJคดิตามราคาตัrวเครืBองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัrวเครืBองบนิปรับสงูขึJน บรษัิทฯ สงวนสทิธิhทีBจะปรับราคาตัrว

เครืBองบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีBเกีBยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีBยนแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีBใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีBจะจัดบรกิารทัวรอ์ืBนทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนัJนๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิhในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั JงสิJนแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัJน 

9. หากไมส่ามารถไปเทีBยวในสถานทีBทีBระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนืBองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั JงสิJน แตท่ั JงนีJทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีBยวสถานทีBอืBนๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิh

การจัดหานีJโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.ในกรณีที!ลกูคา้ตอ้งออกต ัgวโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที!ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั�ง มเิชน่น ั�น

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งสิ�น 

11.เมื!อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ!ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิf ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ั�งสิ�น และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยที!เกดิข ึ�นจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 

 



   

เอกสารในการทําวซีา่จนีสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทีBมอีายกุารใชง้านไมตํ่Bากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ีขนาด 1.5 X 2 นิJว พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ไมเ่ห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหทูั Jงสองขา้งอยา่ง

ชดัเจน ไมส่วมเสืJอสขีาว เชน่ เสืJอยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วมเครืBองประดับ สรอ้ย ตา่งห ู
เเวน่ตาเเฟชัBน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติzกเกอร ์หรอืรปูพรนิทจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

4. สําหรับผูท้ีBถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรืBอง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัJน (แจง้กอ่นการสง่
เอกสารยืBนวซีา่) 

5. สําเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
6. เอกสารที!ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตํุBากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสําเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด
แบบฟอรม์ไดท้ีB http://www.consular.go.th/) 
      - กรณีทีBเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มลูจรงิเกีBยวกบัสถานทีBศกึษา สถานทีBทํางาน ตําแหน่งงาน (กรณีที!ประกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่น  
     ทําธุรกจิอะไร) ทีBอยูปั่จจบุนั ทีBอยูท่ีBทํางาน ญาตทิีBตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีBทํางาน และของ  
     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ที!มปีญัหา  
     ปล.สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 
8. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืBนวซีา่ ดังนัJนกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 
9. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยื!นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ!มเตมิหรอื

เปลี!ยนระเบยีบการยื!นเอกสาร เป็นเอกสทิธิfของสถานทตู และบางคร ั�งบรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
10. ผูท้ีBประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนืBองจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้
บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ
จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีBทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานใน 

ประเทศไทยเทา่นัJน 
- หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนืBองจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีBสถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยื!นวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที!ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิBม 3,560 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืBนๆ จา่ยเพิBม  100 บาท 
    - เอกสารที!ตอ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีBมอีายกุารใชง้านไมตํ่Bากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 
   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิJว พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ไมเ่ห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหทูั Jงสองขา้งอยา่ง
ชดัเจนและไมส่วมเสืJอสขีาว เชน่ เสืJอยดืสขีาว เสืJอนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครืBองประดับ สรอ้ย 
ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัBน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  
        และตอ้งไมใ่ชส่ติzกเกอร ์หรอืรปูพริJนจากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการทํางาน   
2.4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  

        2.5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบสําเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีBแปล) 
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 
1. ชืBอเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีBดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารปูถา่ยเกา่ ทีBถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยทีBมวีวิดา้นหลัง ทีBถา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พืBอยืBนทําวซีา่ 
4. นํารปูถา่ยทีBเป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีBพริJนซจ์ากคอมพวิเตอร ์
 



   

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที!ตอ้งจา่ยเพิ!มใหส้ถานฑตูจนี เมื!อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
• ยืBนวซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิBมทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ั!งเศสและประเทศยโุรปที!เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี!ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั!งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 
ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี!ยนกฎเกณฑก์ารยื!นวซีา่โดย 
ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  
เนื!องจากสภาวะนํ �ามนัโลกที!มกีารปรบัราคาสงูขึ�น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี �ามนัขึ�นใน

อนาคต ซึ!งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิfเก็บคา่ภาษนํี �ามนัเพิ!มตามความเป็นจรงิ   
 
 
**เนื!องจากสถานทตูจนีมกีารเปลี!ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี�** 
เอกสารที!ใชป้ระกอบการยื!นขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรณุาระบรุายละเอยีดท ั�งหมดใหค้รบถว้น เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 
ชื!อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    
�  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื!อคูส่มรส 
.................................................................................................................................... 
ที!อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
..............................................................................................................................................................
...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 
ที!อยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
..............................................................................................................................................................
.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ชื!อสถานที!ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 
ตาํแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 
ที!อยูส่ถานที!ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 
..............................................................................................................................................................
..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ี!ถกูตอ้งที!สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื!องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค
ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 
ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมื!อวนัที!..................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที!..............................
เดอืน............................ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เมื!อวนัที!........................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที!..............................เดอืน
.............................ปี................................. 
รายชื!อบคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหต ุ
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ!มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่สะดวก



   

ภายหลงั  ท ั�งนี�เพื!อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที!นี�  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 
 
 
 
 


