
HGH-CA003   Page 1 of 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ราคานีร้วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาทแลว้ ** 

**ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 160 หยวน/ทรปิ** 

 

ก าหนดเดนิทาง:วนัที ่24-27  ส.ค. 60 19,900.- 

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

ก าหนดเดนิทาง :วนัที ่12-15/19-22/26-29   ต.ค.  60 19,900.- 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 

 

โรงแรมทีพ่กั 

 

1. 
กรุงเทพฯ(CA716/03.20-07.30 น.) – หงัโจว-ล่องเรือทะเลสาบซี
หู-ร้านใบชา-หงัโจว-ถุนซี 

MC or 
KFC 

  
TUNXI TIANDU 

HOTEL OR SAME 

2. ถุนซี-หวงซาน(กระเชา้)-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซีไห่-ยอดกวงหมิ
งติง-หินบินมา-นัง่กระเชา้ลงเขา-ถนนโบราณถุนซี 

   
TUNXI TIANDU 

HOTEL OR SAME 

3. ถุนซี-ร้านผา้ไหม-เซ่ียงไฮ-้ร้านยาสมุนไพรจีน-หาดไวท่าน-อุโมงค์
เลเซอร์-หอไข่มุก 

   
YITEL HOTEL OR 

SAME  

4. ร้านหยก-ตลาดเถาเป่า-เซ่ียงไฮ-้หงัโจว- ร้านยางพารา- ชอ้ปป้ิง
OUTLET-หงัโจว(CA715/22.40-02.10 น.)-กรุงเทพฯ 

    

บนิตรง หงัโจว ยอดเขาทีส่วยทีส่ดุหวงซาน 

4 วนั 3 คนื (CA) 

โดยสายการบนิแอร ์ไชนา่ 

 

หงัโจว ถงหลี ่อูซ๋ ี 
5 วนั 3 คนื (MU) 

โดยสายการบนิไชนา่ อสีเทริน์ 
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วนัทีแ่รก กรงุเทพฯ-หงัโจว-ลอ่งเรอืทะเลสาบซหีู-รา้นใบชา-หงัโจว-ถนุซ ี

00.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิประต ู9-10 เคานเ์ตอร ์Uสาย

การบนิแอร ์ไชน่า(CA) โดยมีเจา้หนา้ที่ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

03.20 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงหงัโจว โดยสายการบนิแอรไ์ชนา่ เทีย่วบนิที ่CA716  

07.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงหงัโจว เมอืงเอกของมณฑลเจอ้เจยีง 1 ใน 6 นครโบราณของ

จนีเป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิวัฒนธรรมมาตัง้แตส่มยัราชวงศซ์ง่หลังจากผา่นพธิตีรวจ

คนเขา้เมอืง บรกิารอาหารเชา้เป็นชดุKFC หรอืMAC DONALD ใหท้่านรับประทาน

บนรถ หลังจากนั้นน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงาม

ท่ามกลางความเงียบสงบของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีเนื้อที่

ประมาณ 5.66 ตารางกโิลเมตรความยาวโดยประมาณ 15 กโิลเมตรน ้าลกึเฉลี่ย 

1.5 เมตรชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบงึน ้าลกึน าท่านสู่  รา้นชาหลงจิง่ แหล่ง

ผลติใบชาเขยีวทีข่ ึน้ชือ่ของจนี โดยกลา่วกนัว่า “ดืม่ชาหลงจิง่ เพยีง 1 จบิ ปากจะ

หอมตลอดวนั” ใหท้า่นชมิชาหลากหลายและเลอืกซือ้ไปตดิบา้นไวรั้บประทานหรอื

เป็นของฝาก 

 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย  น าท่านเดนิทางไปยงั เมอืงถนุซซี ึง่เป็นทีต่ัง้ของอทุยานหวงซานเป็นเมอืงทีย่งัคง

รักษาลักษณะของทีต่ัง้อาคารบา้นเรอืนแบบเดมิไวจ้นถงึปัจจบุนั 

ใชเ้วลาประมาณ 

4 ช ัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
พกัที ่ TUNXI TIANDU HOTEL OR SAME ถนุซ ี

 ค าแนะน า 

 การเดนิทางบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเทา้ผา้ใบทีม่พี ืน้ยางกนัลืน่ 

 เพือ่ความสะดวกในการเดนิชม สิง่ของมคีา่ ยา น า้ดืม่ ควรใสเ่ป้ใบเล็กๆ 

 เพือ่ป้องกนัอนัตราย เมือ่เดนิชมไมค่วรมองววิ เมือ่มองววิควรหยดุเดนิ  

 กอ่นเดนิทางไปหวงซานควรซอ้มเดนิออกก าลงักายเพือ่ใหร้า่งกายฟิตและ

เคยชนิ  

 ผูท้ ีม่โีรคประจ าตวั เชน่ ความดนัโลหติสูงหรอืโรคหวัใจ ควรน ายาประจ าตวั

ตดิตวัไวเ้สมอ  

กรุณาเตรยีมเสือ้กนัหนาวไว ้เนือ่งจากเขาหวงซานอยูสู่งกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,400 

เมตร ซึง่อากาศบนเขาจะหนาวเย็นกวา่ปกต ิ

 

วนัทีส่อง        ถุนซ-ีหวงซาน(กระเชา้)-ชมทะเลเมฆ-หุบเขาซไีห่-ยอดกวงหมงิตงิ-หนิบนิมา-น ัง่

กระเชา้ลงเขา-ถนนโบราณถนุซ ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู ่หวงซาน ตัง้อยูใ่นมณฑลอันฮยุมชีือ่เสยีงจากทวิทัศน์ทีง่ดงาม

ของยอดเขาหนิแกรนติและตน้สนหวงซานรปูรา่งแปลกตา และน าท่านขึน้กระเชา้สู ่

อุทยานเขาหวงซาน ซึง่ตัง้อยู่ทางใตข้องแม่น ้าแยงซใีนมณฑลอันฮุยภูเขาหวง

ซานมภีมูปิระเทศสวยงามไดรั้บคัดเลอืกจากองคก์รยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาตเิมือ่ปีค.ศ.1990 เขาหวงซานมยีอดเขารวมทัง้หมดประมาณ 72 ลกู  

น ้าตกใหญ่ 2 แห่งและล าธาร 24 สายความงดงามทีธ่รรมชาตเิสกสรรขึน้เป็นหวง

ซานนัน้ประกอบไปดว้ยตน้สนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงามกอ้นหนิรูปร่างแปลก

ตาตามจนิตนาการทะเลเมฆทีล่อยปกคลมุทั่วเขา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา  
บา่ย  เดนิตามระเบยีงคนเดนิชมววิยอดเขาเรือ่ยๆ ท่านสามารถขัน้ไปจุดชมววิระหว่าง

ทางแลว้ขึน้ไปจุดชมววิความเหมาะสมของร่างกายตัวเอง เชน่จุดชมววิทะเลเมฆ  

หุบเขาซีไห่ซ ึง่เป็นครึง่ทางของยอดเขา มีพื้นที่กวา้งใหญ่มาก  และมีโรงแรม

ประมาณ2แห่งบนซไีห่ อกีจุดหนึง่ทีน่่าขัน้คอืจุด”กวางหมงิติง่”หมายความว่า ขัน้

ไปถงึจดุสงูสดุ จะเห็นววิเขา ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่งู  พอขัน้ถงึมองลงขา้งล่าง สว่าง

มาก เหมอืนใกลเ้ขา้ทอ้งฟ้า หลังจากนัน้ น่ังกระเชา้ลงจากเขาหวางซาน 

ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนโบราณถุนซ ีเป็นถนนคนเดนิสายเล็กๆยาว 1,200 
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กว่าเมตรตัดอยู่กลางเมืองถุนซจีุดเด่นของถนนสายนี้อยู่ที่อาคารสองฝ่ังที่สรา้ง

ขึน้มาตัง้แต่สมัยหมงิ-ชงิและไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีจนกระทั่งทุกวันนี้โดย

ปัจจุบันตลอดถนนทัง้เสน้เป็นถนนสายวัฒนธรรมมรีา้นขายอาหารทอ้งถิน่รา้นขาย

งานศลิปะภาพวาดเครือ่งปัน้หนิสลักเครือ่งประดับเครือ่งเรอืนเครือ่งแต่งบา้นชาจนี

ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรม  

พกัที ่ TUNXI TIANDU HOTEL OR SAME ถนุซ ี

วนัทีส่าม ถนุซ-ีรา้นผา้ไหม-เซีย่งไฮ-้รา้นยาสมนุไพรจนี-หาดไวท่าน-อโุมงคเ์ลเซอร-์หอไขม่กุ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 จากนัน้ เดนิทางจากถุนซไีปเมอืงถงเซยีง ซึง่เป็นเมอืงแห่งใหม่ของจนี ผลติเสน้

ไหมทีข่ัน้ชือ่ของจนี   น าทา่นแวะชม ผา้ไหม ผลติภณัฑท์ีท่ าจากไหมไมว่า่จะเป็น

เสือ้ผา้ผา้พันคอฯลฯ 

ใชเ้วลาประมาณ 

3.5 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  น าทา่นเดนิทางไปยงัเมอืง เซีย่งไฮ ้ ซ ึง่ถอืเป็นชมุชนเกา่ตัง้แตย่คุสามก๊ก (ปีค.ศ.

2 2 0 -2 8 0 )  เ ป็ น ห มู่ บ ้ า น ช า ว ป ร ะ ม ง  จ น ถึ ง ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ซ่ ง 

ไดเ้ปลีย่นแปลงเป็นเซีย่งไฮซ้ ึง่ขณะนัน้เป็นเพยีงชมุชนเล็กๆ หลังจากสงครามฝ่ิน  

ค.ศ. 1848 ตัวเมอืงเซีย่งไฮถ้กูเปิดเป็นเมอืงทา่และเขตเชา่ของนานาชาต ิตัง้อยูร่มิ

แมน่ ้าหวงผู่ ห่างจากปากแม่น ้าแยงซเีกยีง 17 กโิลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เขต คอื  

เขตผู่ตง(ใหม)่ จากนัน้ น าท่านเขา้ชมรา้นนวดฝ่าเทา้และยาแผนโบราณเป่าซู

หลงิพรอ้มฟังการบรรยายสรรพคุณของสมนุไพรจนี หรอืในชือ่วา่ ยาบวัหมิะ ซือ้ยา

แกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลงิ “ยาบวัหมิะ”ยาประจ าบา้นทีม่ชี ือ่เสยีงและใหท้า่นไดน้วด

ฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสตูรพเิศษ หมายเหต ุ : ขอความรว่มมอืลกูคา้...กรณุา

แช่เทา้ และนวดฝ่าเทา้ทุกท่าน (หากท่านใดมคีวามประสงคจ์ะไม่แช่เทา้

และนวดฝ่าเทา้ ...กรณุาจา่ยเพิม่ทา่นละ 400 หยวน   

จากนัน้สูบ่รเิวณ หาดไวท่าน ตัง้อยูบ่นฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าหวงผูม่คีวามยาวจาก

เหนือจรดใตถ้ึง4กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ไดช้ื่อว่า“พิพิธภณัฑ์

สถาปตัยกรรมนานาชาต”ิถอืเป็นสัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นของนครเซีย่งไฮอ้กีทัง้ถอื

เป็นศนูยก์ลางทางดา้นการเงนิการธนาคารทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของเซีย่งไฮต้ลอดแนว

ยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น 

สถาปัตยกรรมแบบโรมันโกธคิบารอครวมทัง้การผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรม

ตะวันออก-ตะวันตกเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานภาครัฐเชน่ กรมศุลกากร โรงแรม และ

ส านักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาตเิป็นตน้น าท่าน ลอดอุโมงคเ์ลเซอร ์ใตแ้มน่ ้า

หวงผูล่งไป 50 เมตรภายในอโุมงคต์กแตง่ดว้ยเเสงเลเซอรเ์ป็นรปูตา่งๆ  

ใชเ้วลาประมาณ 

1.5 ช ัว่โมง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 ตืน่ตาตืน่ใจชมแสงสกีลางคนืของเมอืงเซีย่งไฮ ้   น าทา่นขึน้สู ่หอไขม่กุ ตัง้อยูฝ่ั่ง

ผูต่งรมิแมน่ ้าหวังผู่ เขตลูเ่จยีจุย่ แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มคีวามสงู 468 เมตร 

นับเป็นหอ TV ทีส่งูทีส่ดุในเอเชยีและสงูอนัดับ 3 ของโลก หอ TV ดภูายนอกเป็น

ลกูเหล็กกลม 15 ลกู อยูต่า่งมมุตา่งระดับ ลกูเหล็กกลมทีอ่ยูต่อนกลางของหอเป็น

หอชมววิทีก่วา้งขวาง สามารถชมววิทวิทศันข์องเซีย่งไฮไ้ดท้กุดา้น ซึง่ปัจจบุนัหอ

ไขม่กุถอืเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงเซีย่งไฮอ้กีดว้ยใหท้า่นไดช้มววิรอบนครเซีย่งไฮ ้

มมุสงู SKY WALK บนหอไขม่กุทีค่วามสงู 259 เมตรจากพืน้ดนิ 

 

พกัที ่ YITEL HOTEL OR SAME เซีย่งไฮ ้

วนัทีส่ ี ่  รา้นหยก-ตลาดเถาเป่า-เซีย่งไฮ-้หงัโจว- รา้นยางพารา- ชอ้ปป้ิงOUTLET-หงัโจว-กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

 น าทา่นเขา้ชม รา้นหยกจนี  ซึง่มแีกะสลกัษณ์เป็นพระ  มงักร  ผเีซยีะเป็นตน้ 

หลังจากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาดเถาเป่า เป็นหา้งใตด้นิทีม่สีนิคา้ของใชม้ากมาย 

ราคาขายสง่ทีม่ไีมแ่พง ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้เลอืกชอ็ป 

 

ใชเ้วลาประมาณ 

3 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้ ระวา่งทางทีก่ลับสุ ่เมอืงหงัโจว  แวะชม รา้นยางพารา ซึง่เป้นของใชใ้น

ประจ าวันของทา่น เชน่หมอน ปทูีน่อนเป็นตน้ จากนัน้ น าทา่นไป ช็อปป้ิงที ่
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OUTLET ซึง่เป็นหา้งทีข่ัน้ชือ่ของเมอืงหังโจว 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 สมเวลาแกเ่วลา เดนิทางไปยงัสนามบนิ   

22.40 น. อ าลาเมอืง หังโจว เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CA715  
01.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ……  

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคา 

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 1 

ทา่น 

นอนกบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น 

ราคาเด็ก 1 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกั

เดีย่ว 

เพิม่ 

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: รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้ง

บรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

 

*** ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 
***วนัละ 40 หยวน รวมท ัง้หมด 4 วนั ทา่นละ 160 หยวน ทรปิ/ทา่น*** 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลานดัหมายทวัร ์หากเกดิความผดิพลาด ทางบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. การช าระคา่บรกิาร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4. การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีา่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

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

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

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

ทปิไกด ์80 หยวน คนขบัรถ 80 หยวน รวมท ัง้หมด 160 หยวน/ตอ่คน 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

11.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
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เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ีขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไมเ่ห็นฟันมองเห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่ง

ชดัเจน ไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ู

เเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพรนิทจ์ากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่ง แจง้เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้ (แจง้กอ่นการสง่

เอกสารยืน่วซีา่) 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิตัร และสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

      - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8.  ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธุรกจิสว่นตวั กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่น  

     ท าธุรกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของ  

     ญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา  

     ปล.สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั 

8. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 5-7 

วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

10. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ

ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ช ้

บตัร APEC กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศ

จนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนงัสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

2.1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

     2.2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ไมเ่ห็นฟัน เห็นใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งอยา่ง

ชดัเจนและไมส่วมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการปกตขิาว ไมส่วม เครือ่งประดับ สรอ้ย 

ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

        และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

2.3.ใบอนุญาตการท างาน   

2.4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        2.5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 2.6.กรณีสมรสกบัคนไทยตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / วนั 



HGH-CA003   Page 8 of 9 

   

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี 

ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ สาธารณรฐัมอลตา เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี 

สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ใน

อนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่ 

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

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

RELATION........................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 

 

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไม่ครบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวก

ภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

 

 
 

 

 


