
 

GT-PVG CA01   
 

  

CHINA 
ไทห่งัซาน  หบุเขาหมื�นเซยีน 

โดยสายการบนิแอรไ์ทยสมายล ์(WE) 

6 วนั 4 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์….สบาย ไทห่งัซาน  หบุเขาหมื�นเซยีน 

• ชม...หบุเขาไทห่งั หรอื แกรนดแ์คนยอนไทห่งั 

• หมูบ่า้นกวัเลี�ยงชุนแหง่หบุเขาหมื�นเซยีน หมูบ่า้นแหง่ความพยายาม 

• ชมความงามของนํ :าตกหบุเขาไทห่งัปาฉวน โอบลอ้มดว้ยขนุเขา 

• ขึ:นลฟิแกว้สู ่เมอืงลอยฟ้า ชมววิธรรมชาต ิแบบ 360 องศา 

• น ั�งกระเชา้ อนัดบั 1 ในจนี พสิจูนค์วามกลา้บนระเบยีงกระจก 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง เย็น โรงแรมที�พกั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                   ✈  

2 
เจิ�งโจว – เขาวา่นเซยีน – เทอืกเขากั$วเลี$ยง – 
หมูบ่า้นกั$วเลี$ยงชนุ – เมอืงหลนิโจว  � � � YUFENG INTERNATIONAL 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 

หลนิโจว – ซานซ ี– นํ�าตกหบุเขาไทหั่งปาฉวน
(รวมรถอทุยาน+กระเชา้+ลอ่งเรอืทะเลสาบที$
ราบสงู+สะพานไม)้ – ที$พระทับที$นั$งหยก – 
เมอืงลอยฟ้า (ลฟิแกว้) – อันหยาง 

� � � HUAQIANG JIANGGUO 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
อันหยาง – ไคฟง – ศาลเปาบุน้จิ�น – ถนนคน
เดนิซง่ต ู � � � KAIFENG XIN DONGYUAN 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 
แหลง่โบราณคดเีจิ�งโจว – เจิ�งโจว – ยา่นการคา้
เตอ๋หัว – จดุชมววิแมนํ่�าเหลอืง – จัตรัุส 27 � � �  

ZHENGZHOU ALOFT 
DONGZHOU HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4* 

6 เจิ�งโจว - กรงุเทพ � ✈   

 
หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 บาท ** 

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครื�องฺโบอิ:ง A320  
ที�น ั�งแบบ 3 – 3 

บรกิารอาหารบนเครื�อง 
ท ั:งขาไป – ขากลบั 

นํ :าหนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 

 

                

 
 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
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กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
22.00 น. คณะพรอ้มกันที$ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั:น 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI 

SMILE โดยมเีจา้หนา้ที$คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

วนัที�สองของการเดนิทาง 
เจ ิ:งโจว – เมอืงหยุเซยีน – เขาวา่นเซยีน – เทอืกเขาก ั�วเลี�ยง – หมูบ่า้นก ั�วเลี�ยงชุน – 
เมอืงหลนิโจว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
02.20 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจิ�งโจว โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เที$ยวบนิ WE680 
07.30 เดนิทางถงึ นครเจิ:งโจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตั �งอยูบ่นฝั$งแมนํ่�าเหลอืงตอนปลายของที$ราบจนีเหนอื เป็นเมอืง

เกา่แกต่ั �งแตส่มัยราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มพีื�นที$สเีขยีวและสวนสาธารณะตา่งๆเป็นจํานวนมาก 
ปัจจุบนัเจิ�งโจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องจนี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 
 นํานําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหุยเซยีน เมืองตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ตั �งอยู่ฝั$งตะวันออกของเทอืกเขาไท่หังซาน มี

หมูบ่า้นกั$วเลี$ยงและเขาวา่นซานเป็นเป้าหมายของเหลา่นักเดนิทาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บา่ย นําท่านออกเดนิทางสู ่เขาวา่นเซยีน เป็นภูเขาที$สวยไม่แพเ้ทอืกเขาไท่หัง และยังมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมี

หมู่บา้นที$มชี ื$อเสยีงก็คอื หมู่บา้นกวัเลยีงชุน  ซึ$งมชี ื$อเรียกอกีชื$อว่าหมู่บา้นที$อันตราย หมู่บา้นแห่งนี�ตั �งอยู่บนหนา้ผาสงู 
และยากต่อการเขา้ถงึ และสมัยสงคราม คนกลุ่มหนึ$งไดห้ลบเขา้มาอยู่บนยอดเขาในแถบเทอืกเขาไท่หัง ต่อมาไดม้กีาร
ดําเนนิการสรา้งถนนที$เจาะผ่านหนา้ผา โดยการรวมตัวกันของชาวบา้นจาก 13 คน ใชเ้วลากวา่ 5 ปี ขดุเจาะภูเขาหนิเป็น
ระยะทาง 1,250 เมตร ปัจจุบันไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเที$ยวมากมาย นับเป็นสง่มหัศจรรยข์องโลกอันดับที$ 9 จัดโดย
สถาบนั นาโกยา ฟิลม์ และเป็นหนึ$งใน 18 ถนนที$สวยที$สดุในโลก จากนั�นนําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหลนิโจว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
ที�พกั YUFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
  

วนัที�สามของการเดนิทาง 
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นํ :าตกหบุเขาไทห่งัปาฉวน (รวมรถอทุยาน+กระเชา้+ลอ่งเรอืทะเลสาบที�ราบสงู+สะพานไม)้ – ที�ประทบั
ที�น ั�งหยก – เมอืงลอยฟ้า (ลฟิตแ์กว้) – อนัหยาง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 นําทา่นเดนิสู ่นํ :าตกหุบเขาไทห่งัปาฉวน (รวมรถอุทยาน) หุบเขาอันยิ$งใหญ่ที$อุดมไป

ดว้ยพชืพรรณธรรมชาตแิละแหล่งนํ�าทําใหเ้กดิจุดท่องเที$ยวมากมายและสวยงาม จากนั�น
นําท่านขึ:นกระเชา้ที$ยาวเป็นอันดับหนึ$งในจีน ซึ$งมีความยาวทั �งหมด 2900 เมตร และ
ความสูง 319 เมตร ผ่านภูเขา 13 ลูก กระเชา้หนึ$งตูรั้บคนได ้8 คน มีสถานีขึ�นกระเชา้ 
สถานเีปลี$ยนกระเชา้ และสถานีลงกระเชา้ทั �งหมด 3สถานี ใชเ้วลา 12 นาท ีสามารถขนสง่
จํานวนผูโ้ดยสารได ้1,000 คนตอ่ชั$วโมง จงึเป็นกระเชา้อันดับหนึ$งในประเทศจนี หลังจาก
ลงกระเชา้จะนําทา่นไปลอ่งเรอืทะเลสาบผงิห ูชมความงามของทะเลสาบ ซึ$งตั �งอยู่บนหุบ
เขาสงู ทําใหไ้ดรั้บววิทวิทัศน์อกีมุมหนึ$ง จากนั�นจะใหอ้สิระทา่นเดนิชมววิตามทางไม ้ซึ$ง
ทา่นจะผา่นจดุชมววิตา่งๆ อาท ินํ�าตกเสยีงเพลง ธารนํ�ามรกต ถํ�าบอ่นํ�าสวรรค ์เป็นตน้  

เที�ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่น ขึ:นลฟิตแ์กว้ ชั �นบนสดุของลฟิตแ์กว้ถูกเรยีกวา่ เมอืงลอยฟ้า เนื$องจากบนสดุของลฟิต ์จะเป็นหอ้งสี$เหลี$ยมที$ทํา

ดว้ยแกว้ทั �งหมดไม่เวน้แมแ้ต่พื�นก็เป็นแกว้เชน่กัน ท่านจะสามารถถ่ายรูปชมความงามจากดา้นบน และเป็นการวัดใจกับ
ความสงู จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัหยาง ตั �งอยู่ทางทศิเหนือสดุของมณฑลเหอหนาน ในอยู่ภาคกลางของจนี 
และตดิกับมณฑลซานซ ีเมอืงอันหยางเป็นแหล่งกําเนิดของตัวอักษรเจยีกู่เหวนิ ซึ$งเป็นตัวอักขระโบราณที$แกะสลักบน
กระดกูสตัวห์รอืเปลอืกหอยในสมัยราชวงศซ์าง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คํ�า บรกิารอาหารคํ$า ณ ภัตตาคาร 
พกัที� HUAQIANG JIANGGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง 

อนัหยาง – ไคฟง – ศาลเปาบุน้จ ิ:น– ถนนคนเดนิซง่ต ู
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่อําเภอไคฟง แห่งเมอืงเจิ�งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจนี นับเป็นหนึ$งในนั�น เพราะเมอืงนี�ใน

อดตีนอกจากจะเคยเป็นเมอืงหลวงแลว้ ยังม“ีศาลไคฟง” ที$เป็นถิ$นพํานักอาศัยของ “เปาบุน้จิ�น”ยอดคนคณุธรรมแดน
มังกร ซึ$งเคยใชศ้าลไคฟงตดัสนิคดคีวามจนมชีื$อเสยีงโดง่ดงักระฉ่อนโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเขา้ชม ศาลเจา้เปาปุ้ นจ ิ:น หรอื ศาลไคเฟิง ของทา่นเปาบุน้จิ�น (เปากงฉือ) ที$สรา้งขึ�นบนเนื�อที$ 4,000 ตารางเมตร 

เป็นสถานที$ซึ$งใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จิ�น ขนุนางผูท้ี$มคีวามซื$อสตัยย์ตุธิรรม จนเป็นที$เลื$องลอืแห่งราชวงศซ์ง่
เหนือ ชมหอ้งพจิารณาคดทีี$มทีี$ตัดหัวสนัุข หัวเสอื และหัวมังกร ซึ$งท่านเปาไดใ้ชล้งโทษบรรดาเหล่าราชวงศข์ุนนางและ
ราษฎรที$ไดก้ระทําผดิ ชมรูปหลอ่สมัฤทธิcของทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร จากนั�นใหท้า่นไดอ้สิระในการชอ้ป ชมิ ชลิ ณ ถนนคน
เดนิซง่ต ู

คํ�า บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร 
พกัที� KAIFENG XIN DONGYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
 
 
 

 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง 

แหลง่อารยะธรรมเมอืงโบราณ – เจิ:งโจว – ยา่นการคา้เตอ๋หวั – จดุชมววิแมนํ่ :าเหลอืง – 
จตัรุสั 27  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 
นําทา่นเดนิทางสู ่แหลง่อารยะธรรมเมอืงโบราณเจิ:งโจว ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40 นาท ีโดยประมาณ เจิ�งโจว เป็นหนึ$ง
ในแปดเมืองโบราณของประเทศจีน เป็นที$รูจั้กกันดวี่าเป็นแหล่งกําเนิดของอารยะธรรมจีน มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน
มากกวา่สามพันปี เจิ�งโจวเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศซ์าง (Shang) (1600 - 1027 ปีกอ่นครสิตศักราช) เป็นราชวงศท์ี$
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สองที$ไดรั้บการบนัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรข์องประเทศจนี ในการเดนิทางไปยังเมอืงเกา่ ทา่นจะไดเ้ห็นร่อยรอยและฐานของ
บา้นเรอืนในยคุสมัยราชวงศซ์ง่ และอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นกลบัสู ่เมอืงเจ ิ:งโจว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นชอ้ปปิ�ง ยา่นการคา้เตอ๋ฮวา จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิแมนํ่:าเหลอืง เป็นจุดที$ดทีี$สดุเพื$อที$จะชมสถานที$

ท่องเที$ยวที$รูจั้กกันมากที$สุดของเจิ�งโจว จากจุดชมววิที$มองเห็นไดอ้ย่างรอบดา้น สามารถที$จะเห็นแม่นํ�าเหลืองอันมี
ชื$อเสยีง รวมทั �งยอดเขาหา้มังกร (Five Dragons Peak), เทอืกเขาอฐู (Camel Mountain Range) และวัดยูซาน 
(Yuesham Temple) และจากจุดนี�สามารถมองเห็นรูปหนิของจักรพรรดเิหยยีนตี�และหวงตี� (Yandhi and Huangdi) ซึ$งมี
ชื$อเสยีงโดง่ดงั และสงูมากกวา่ 106 เมตร นําทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสั 27 (Erqi Square) แหลง่ช็อปปิ�งใจกลางเมอืงเจิ�งโจว 
ที$มาของชื$อจัตรัุส 27 หรอื Erqi สแควร ์มาจากชื$ออาคารหอนาฬกิาทรงหา้เหลี$ยม กอ่สรา้งขึ�นเพื$อรําลกึถงึการนัดหยุดงาน
ของคนงานรถไฟ สาย Jinghan (ปักกิ$ง-หวูฮ่ั$น) จัตรัุส 27 Erqi Square ย่านการคา้ที$เจรญิรุ่งเรอืงของมณฑลเหอหนาน 
ประกอบไปดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต รา้นหนังสอืขนาดใหญ่และรา้นอาหาร ปัจจุบันจตรัุส 
27 ไดก้ลายเป็นสถานที$ที$ตอ้งไปชอ้ปปิ�งเมื$อมาเยี$ยมเมอืงเจิ�งโจว 

คํ�า บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร 

พกัที� ZHENGZHOU ALOFT DONGZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที�หกของการเดนิทาง 

เจ ิ:งโจว - กรงุเทพ  
04.00 น. Morning Call 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 
 สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิจิ�งโจว 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เที$ยวบนิ WE681 

11.40 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

  
 

 

 

 

 

** หากทา่นที$ตอ้งออกตั~วภายใน (เครื$องบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที$เจา้หนา้ที$ทกุครั �ง  

 

 

 

 

ไทห่งัซาน  หบุเขาหมื�นเซยีน 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเด ี�ยวเพิ�ม 

วนัที$ 11 – 16 เมษายน 2561 31,991 31,991 31,991 4,999 
วนัที$ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 61 28,991 28,991 28,991 4,499 
วนัที$ 09 – 14 พฤษภาคม 2561 26,991 26,991 26,991 4,499 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี$ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี$ยนแปลงรายการทอ่งเที$ยว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเที$ยวบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่น ขึ�นไปจงึออกเดนิทางในกรณีที$มจํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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วนัที$ 24 – 29 พฤษภาคม 2561 28,991 28,991 28,991 4,499 
วนัที$ 06 – 11 มถินุายน 2561 27,991 27,991 27,991 4,499 

“จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัpว กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ฝ่ายขาย” 

**ราคานี:สําหรบัลกูคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเทา่น ั:น!! ** 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิ�น*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจีํานวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่คน/ทรปิ 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึ:นอยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เด ี�ยว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 
ขอ้ควรทราบ :  รา้นที$ระบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปั�นจิ~นซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึ$ง

จําเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเที$ยวทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จําเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึ$งจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 – 90 นาท ีซื�อหรอืไมซ่ื�อขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทั �งสิ�นรา้น กรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิ$มทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครั�งจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึ�นไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิcในการเปลี$ยนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกตั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษัิทฯเพื$อเช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครั�ง มฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที$เหลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจํา 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิcเก็บคา้ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที$เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที$ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจําที$พักโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเที$ยวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ั �งหมดเนื$องจากคา่ตั~วเป็นการเหมาจ่ายในเที$ยวบนินั�นๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึ�นไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
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อตัราบรกิารนี:รวม 

1. คา่ตั~วเครื$องบนิไป-กลบั ชั �นประหยัด 

2. คา่โรงแรมที$พักตามรายการที$ระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึ$งหอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานที$ตา่งๆ ตามรายการที$ระบ ุ

4. คา่อาหารและเครื$องดื$มตามรายการที$ระบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเที$ยวตามรายการที$ระบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื$อนไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื:อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบี:ยประกนัเร ิ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบี:ยประกนัเร ิ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํ�ามัน  

9. นํ�าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 20 กโิลกรัม เทา่นั�น  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครื$องบนิตามเงื$อนไขของแตล่ะสายการบนิที$มกีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึ�นเครื$องไดท้า่นละ 1 ชิ�น

นํ�าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากนํ�าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ที$สายการบนิกําหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที$

เกนิตามที$สายการบนิกําหนด 

 

อตัราบรกิารนี:ไมร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที$นํ�าหนักเกนิกวา่ที$สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากนํ�าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิ$มเตมิ 

3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครื$องดื$ม, คา่อาหารที$สั$งเพิ$มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารที$ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตที$กลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

     - กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิ$ม 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดี�ยว แบบธรรมดา 4 วนัทําการ) 1,500 บาท 

         กรณีที$เจา้หนา้ที$ดําเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถนําไปใช ้

กบัการเดนิทางครั�งอื$นๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิcที$จะเปลี$ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี� เมื$อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที$เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอื$นๆที$อยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ$มเตมิที$เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเที$ยวจะสิ�นสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิcและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที$ทา่น

ไดช้ําระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื$องมาจากมสี ิ$งผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื$นๆ 

5. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที$ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั�งหนึ$ง หลงัจากไดส้ํารองที$นั$งบนเครื$อง และโรงแรมที$

พักในตา่งประเทศเป็นที$เรยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี�อาจเปลี$ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี�คดิตามราคาตั~วเครื$องบนิในปัจจบุนั หากราคาตั~วเครื$องบนิปรับสงูขึ�น บรษัิทฯ สงวนสทิธิcที$จะปรับราคาตั~วเครื$องบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที$เกี$ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี$ยนแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานที$ใหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที$จะจัดบรกิารทัวรอ์ื$นทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนั�นๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิcในการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทั �งสิ�นแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั�น 

9. หากไม่สามารถไปเที$ยวในสถานที$ที$ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื$องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทั �งสิ�น แตท่ั �งนี�ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเที$ยวสถานที$อื$นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิcการ

จัดหานี�โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมื$อทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ$ง หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิc ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทั �งสิ�น และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายที$เกดิขึ�นจาก

ทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกตั~วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครั �ง มเิชน่นั�นทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น 

 

เอกสารในการยื�นวซีา่จนีเดี�ยว สําหรบัผูท้ ี�ถอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางที$มอีายุการใชง้านไมตํ่$ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิ�ว พื�นหลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิ�ม

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาดํา หา้มใสเ่สื�อขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ�กเกอร ์หรอืรูปปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

4. สาํหรับผูท้ี$ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งทําเรื$องแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั�นกอ่นการสง่เอกสารยื$นวี

ซา่ 

5. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสําเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารที$ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพื$อประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
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 -  กรณีเด็กอายุตํ$ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, สาํเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

 ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี� http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีที$เด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกี$ยวกบัสถานที$ศกึษาสถานที$ทํางานตําแหน่งงานที$อยูปั่จจุบนัที$อยู่ที$ทํางานญาตทิี$ตดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นที$ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ที$มปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยื$นวซีา่ ดงันั�นกรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื$นวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิ$มเตมิหรอืเปลี$ยนระเบยีบ

การยื$นเอกสาร เป็นเอกสทิธิcของสถานทตู และบางครั�งบรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี$ประสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื$องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นทําบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิี$ทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางานในประเทศ

 ไทยเทา่นั�น 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื$องจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที$สถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยื�นวซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีที�ทางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิ$ม 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิื$นๆ จา่ยเพิ$ม 100 บาท 

 - เอกสารที$ตอ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ที$มอีายุการใชง้านไมตํ่$ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิ�ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นที$แปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี: 

1. ชื$อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยที$ดเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ที$ถ่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยที$มวีวิดา้นหลงั ที$ถา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื$อยื$นทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยที$เป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปที$ปริ�นจากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ที�ตอ้งจา่ยเพิ�มใหส้ถานฑตูจนี เมื�อทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยื$นวซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิ$มทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ั�งเศสและประเทศยโุรปที�เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยี�ยม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ั�งเศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 
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ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลี�ยนกฎเกณฑก์ารยื�นวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื�องจากสภาวะนํ :ามนัโลกที�มกีารปรบัราคาสงูขึ:น ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนํี :ามนั

ขึ:นในอนาคต ซึ�งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ภาษนํี :ามนัเพิ�มตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี:** 

เอกสารที�ใชป้ระกอบการยื�นขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ั:งหมดใหค้รบถว้น เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชื$อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 

สถานภาพ     � โสด � แตง่งาน           � หมา้ย           � หยา่    

�  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน  �  จดทะเบยีน  ชื$อคูส่มรส 
................................................................................................................................................................... 

ที$อยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ที$อยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................
ชื$อสถานที$ทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………….. 

ตําแหน่งงาน ................................................................................................................................................. 

ที$อยูส่ถานที$ทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  

(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ี�ถกูตอ้งที�สามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่    � ไมเ่คย     � เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมื$อวนัที$......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที$........ เดอืน...........................ปี.............................. 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่   � ไมเ่คย     � เคย  โปรดระบ.ุ.................................................... 

เมื$อวนัที$......... เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที$........ เดอืน...........................ปี..............................
รายชื�อบุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.............................................................. 
RELATION........................................................ 

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ั:งนี:เพื�อประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ที�นี:  (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


