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CHINA 
อิม่บญุ อ ิม่ใจ กวางเจา ซวัเถา 

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชน่าเซาทเ์ทริน์ (CZ) 

 น่ังกระเชา้ลอยฟ้า....ชมแสงสยีามค า่คนืของเมอืงกวางเจา 
 ชมอนุสาวรยี ์5 แพะ....สญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจา 

 ชอ้ปป้ิงจใุจ...ถนนป่ังกิง่ ถนนซา่งเซีย่จิว่ 
 นมสัการศาลเจา้พอ่เสอื ไตฮ่งกง  
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว  
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ทีน่ ัง่บนเครือ่ง 
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้นบน
เครือ่ง (ไปและกลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 1 ใบ 23 กก. 

 

 

 

 

 
 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ-กวางเจา-ถนนคนเดนิปังกิง่- Canton 
Tower-กระเชา้ลอยฟ้า 

  
 

🍽 
 

LAND MARK HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
อนุสาวรยี ์5 แพะ-สวนเยวซ่ ิว่-วัดลิว่หรงซือ่-รา้นบวั
หมิะ-ถนนซา่งเซีย่จิว่-พพิธิภณัฑก์วางเจา 🍽 🍽 🍽 

LAND MARK HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

3 
กวางเจา-ซวัเถา-ศาลเจา้พอ่เสอื (เฮยีงบูซ้วั)-ศาล
เจา้ไตฮ่งกง 🍽 🍽 🍽 

HAPPY HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

4 
ซวัเถา-แตจ้ิว๋-วัดไคหยวน-ผา่นชมสะพานววัคู-่
ก าแพงเมอืงโบราณ-วดัไทย-ซวัเถา-ถนนคนเดนิ 🍽 🍽 🍽 

HAPPY HOTEL หรอืเทยีบเทา่
ระดับ 4 ดาว 

5 ซวัเถา-กรงุเทพฯ 🍽  
  

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีบยืน่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนัแรกของการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ-กวางเจา-ถนนคนเดนิปงักิง่- Canton Tower-กระเชา้ลอยฟ้า 
05.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)  

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและ เอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

08.40 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกวางเจา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบนิที ่CZ362 

12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไป๋หยุน เมอืงกวางเจา (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมอืงหลวงของมณฑล
กวางตุง้มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคนและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานตัง้แตก่อ่นราชวงศฉ์นิมแีม่น ้าจูเจยีงไหลผ่านกลาง

เมืองจงึท าใหม้ีการจราจรทางน ้าทีส่ะดวกยิง่และไดก้ลายเป็นเมืองท่าทีม่ีช ือ่เสยีงของโลกในเวลาต่อมาจนไดรั้บ

ขนานนามวา่เป็นประตดูา้นใตข้องประเทศจนีเมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตข้องจีนใหท้า่นไดผ้่านพธิกีารศลุกากรตรวจคน
เขา้เมอืงหลงัผา่นขัน้ตอนพธิศีลุกากร   

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดนิปักกิง่ เป็นถนนทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงกวางเจา และเป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุของนคร

กวางเจา 
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 น าท่านเดนิทางไปยังตกึ Canton tower จัดวา่เป็นหอสง่สญัณาณทวีทีีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูที ่600 เมตร ซึง่
เป็นหอโทรทัศน์ทีม่ปีระโยชน์ทัง้การสง่สญัญาณภาพโทรทัศน์ และเป็นหอชมววิทวิทัศน์รอบเมอืงกวางเจา หลังจาก

นัน้ทา่นจะไดข้ึน้ กระเชา้ลอยฟ้า ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิชมแสงสใีนยามค า่คนืของเมอืงกวางเจา และเป็นจุดทีช่มววิ

สวยทีส่ดุของเมอืงนี ้ 
ทีพ่กั LAND MARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

อนุสาวรยี ์5 แพะ-สวนเยวซ่ิว่-วดัลิว่หรงซือ่-รา้นบวัหมิะ-ถนนซ่างเซีย่จ ิว่-พพิธิภณัฑ์

กวางเจา 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่นเทีย่วชม อนุสาวรยี ์5 แพะ สญัลักษณ์แหง่เมอืงกวางเจา ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงกวางเจา สรา้งโดยใช ้

หนิแกรนติ 120 กอ้นแกะสลกัประกอบเป็นแพะ 5 ตวั สงู 11 เมตร แพะตวัใหญ่คาบรวงขา้ว 6 รวง ยนืสงา่อยูบ่นดอย 

มเีรือ่งเลา่วา่ สมัยโจวหยหียาง เมือ่ 4,500 ปีกอ่น มเีทวดา 5 องคส์วมเสือ้สสีนัทีแ่ตกตา่งกนั ขีแ่พะ 5 ตวัลงมาและ

คาบรวงขา้วมา 6 รวง สูเ่มอืงมนุษยค์อืเมอืง กวางเจา เดมิชือ่ ฉู่ถงิ และไดม้อบพันธุเ์มล็ดขา้วใหแ้กช่าวกวางเจา 

พรอ้มอวยพรใหพ้น้จากความอดอยากตลอดกาล เมือ่ส ิน้ค าพูดเทวดาก็หายไป และแพะทีข่ ีม่าก็กลายเป็นหนิ 5 กอ้น 

และนักประตมิากรรมก็ไดแ้กะสลกัแพะ 5 ตัวตามต านานทีก่ลา่วไวแ้ละจากนัน้กวางเจาก็ไดก้ลายเป็นเมอืงเศรษฐกจิที่

เจรญิรุ่งเรอืงอยา่งมาก และเชือ่วา่เป็นเพราะแพะของเทวดาทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเจรญิรุ่งเรอืง จงึได ้แพะ 5 ตัวนีเ้ป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงกวางเจาตลอดมา จากนัน้น าทา่นชม สวนเยวซ่ิว่ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีส่ดุในตัวเมอืง 

ครอบคลมุเนนิเขาหลายลกู และเป็นทีต่ัง้ของอนุสาวรยีห์า้แพะทีเ่ป็นสญัลักษณ์เมอืงกวางเจาดว้ย หลงัจากนัน้น าทา่น

เขา้ชม วดัลิว่หรงซือ่ เป็นวดัเกา่แกส่รา้งตัง้แตส่มัยถัง เดมิไมไ่ดใ้ชช้ือ่นี ้จนมาถงึราชวงศซ์ง่ (ราชวงศซ์อ้ง) มนัีกกวี

ทา่นหนึง่ เขา้มาภายในวดันีเ้ห็นมตีน้หยงอยูห่กตน้ จงึหยบิพู่กนัขึน้มาเขยีนตัวอักษร 2 ตวั วา่ ลิว่ หรง (ลิว่ แปลวา่ 

หก หรง แปลวา่ ตน้ไทร) จนถงึราชวงศห์มงิ ชาวบา้นจงึเรยีกวดันีก้นัวา่ วดัลิว่หรงซือ่ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้ฟังบรรยาย ยาบวัหมิะ ทีส่รรพคณุในการแกแ้ผลไฟไหม ้น ้ารอ้นลวก เป็นทีพ่สิจูนส์รรพคณุมาแลว้หลาย ๆ 

เหตกุารณ์ทีเ่กดิไฟไหมแ้ลว้มแีผลไฟไหมร้่างกาย สามารถใชย้านีท้าลดอาการพองหรอืแสบรอ้นได ้จากนัน้น าทา่นสู่

แหลง่ชอ้ปป้ิง ถนนซา่งเซีย่จ ิว่ เป็นยา่นการคา้ทีม่ชี ือ่มาแตโ่บราณ 

ประมาณ150 ปีกอ่นสมัยสงครามฝ่ินปีค.ศ.1840 ทีพ่ระราชส านัก  

ราชวงศช์งิอนุมัตใิหเ้ป็นศนูยก์ารคา้ระหวา่งประเทศในสมัยนัน้จัด  

เป็นยา่นการคา้ทีต่ดิตอ่กบัยโุรปโดยเฉพาะชมตกึแถวยุคเกา่และ 

อาคารตา่งๆยังคงรักษาไวแ้บบทรงโบราณอย่างสวยงามซึง่ตอน 



GT-CAN CZ01              
               

  

หลงัคนจนีน ามาสรา้งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจบุนัก็ 

ยังเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีม่คีวามนยิมอยูซ่ ึง่มสีนิคา้อนัทนัสมัยตา่งๆ 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมายอาทเิสือ้ผา้,กระเป๋า,สนิคา้แบรนด ์

เนมจนี ฯลฯ                                         

                                                     หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑก์วางเจา ภายในมกีารจัดแสดง 

                                                     และน าเสนอเรือ่งราวไดเ้ป็นอยา่งด ีมคีวามน่าสนใจ 

                                                     จัดแสดงผา่นสือ่มัลตมิเีดยีแบบผสมผสาน มคีวามทนัสมัย 

                                                     และมสี ิง่ของโบราณล ้าคา่ใหช้มมากมาย เมือ่ไดม้าเดนิเทีย่ว 

                                                     ชมแลว้ท าใหเ้รารูจ้ักมณฑลกวางตุง้เพิม่มากขึน้ 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

ทีพ่กั LAND MARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

กวางเจา-ซวัเถา-ศาลเจา้พอ่เสอื (เฮยีงบูซ้วั)-ศาลเจา้ไตฮ่งกง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซวัเถา ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศจนีในมณฑลกวางตุง้ มชีายฝ่ังทะเลยาว 325 กโิลเมตร 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางไปนมัสการ ศาลเจา้พอ่เสอื(เฮีย้งบูซ๊ัว) ซึง่ตัง้อยูใ่นอ าเภอลูเ่ฟิง มณฑลกวางตุง้ ภายในวดัมทีัง้

เทวรูปเจา้แหง่ภาคเหนอื(เหีย่งบู)๊ ซึง่ประดษิฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้ สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นสถานทีช่าวซัวเถาและชาว
จนีโพน้ทะเลนยิมมาสกัการะอยา่งนอ้ยปีละครัง้ วา่กนัวา่ถา้ใครไดม้าขอพรแลว้จะสมความปรารถนาทกุประการ จงึท า

ใหท้กุๆ ปีจะมผีูค้นทั่วทกุสารทศิตา่งมานมัสการเป็นจ านวนมากเลยทเีดยีว จากนัน้น าเดนิทางไปนมัสการ ศาลเจา้
ไตฮ่งกง ซึง่เดมิทา่นเกดิในสมัยราชวงศซ์ง่ สอบไดจ้ิน่สือ้เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญแ่ตเ่ห็นวา่การเมอืงการปกครอง

และขา้ราชการในสมัยนัน้ไมด่ ีทา่นจงึตดัสนิใจบวชเป็นพระ เดนิธดุงคม์าถงึหมูบ่า้นเหอผงิหลี ่อ าเภอเตีย่เอย๋ มณฑล

กวา่งตง ทา่นไดส้รา้งวดั สรา้งโรงเรยีน สรา้งสะพานและชว่ยรักษาชาวบา้นทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย หลงัมรณภาพชาวบา้นได ้
ฝังศพ ณ ทีเ่หอผงิหลีแ่ละสรา้งศาลเจา้ไว ้หลงัจากเมอืงจนีเปิดประเทศ ชาวจนีโพน้ทะเลไดร้ะดมเงนิบรจิาคร่วมกับ

เทศบาลเมอืงแตจ้ิว้เพือ่บรูณะซอ่มแซม และเปิดใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วในทีส่ดุ และเป็นแหลง่ก าเนดิของมลูนธิปิอ
เต็กตึง้ในประเทศไทยน่ันเอง 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตคาร 

ทีพ่กั HAPPY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 

ซวัเถา-แตจ้ ิว๋-วดัไคหยวน-ผา่นชมสะพานววัคู-่ก าแพงเมอืงโบราณ-วดัไทย-ซวัเถา-

ถนนคนเดนิ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงแตจ้ ิว๋ ตัง้อยู่ทางตอนใต ้ของประเทศจนีในมณฑลกวางตุง้ มชีายฝ่ังทะเลยาว 325 กโิลเมตร 

เมอืงซวัเถา ในอดตีเป็นเพยีงหมูบ่า้นชาวประมงเล็ก ๆ ตอ่มาถูกยกระดบัฐานะขึน้เป็นเมอืงทา่นานาชาตใินศตวรรษที ่

18 กอ่นจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมอืงเขตเศรษฐกจิพเิศษของ จนี อนัประกอบไปดว้ย เซนิเจิน้ , จไูห ่, เซีย่ะเหมนิ 

และซัวเถา ในทศวรรษที ่80   ปัจจุบนัมสีถานะเทยีบเทา่กับเมอืงเซนิเจิน้ , จไูหแ่ละเซีย่ะเหมนิ ซึง่เป็นศนูยก์ลาง

ธรุกจิการคา้ในแถบภมูภิาคแถบนี ้ จากนัน้น าทา่นนมัสการขอพร เจา้แมก่วนอมิพันมอื ที ่วดัไคหยวน เป็นวดัทีส่รา้ง

ขึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 687 เคยถกูไฟไหมไ้ปหลายคราแตก็่ไดรั้บการบรูณะใหก้ลบัมามสีภาพคงเดมิทกุครัง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร  
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อิม่บญุ อ ิม่ใจ กวางเจา ซวัเถา 5 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น เด็กเสรมิเตยีงและไมเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่28 ม.ีค.-01 เม.ย. 61 23,991 23,991 4,000 

วนัที ่04-08 เม.ย. 61 23,991 23,991 4,000 

วนัที ่16-20 พ.ค. 61 23,991 23,991 4,000 

วนัที ่20-24 ม.ิย. 61 23,991 23,991 4,000 

วนัที ่04-08 ก.ค. 61 23,991 23,991 4,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าทา่น ผา่นชมสะพานววัคู ่หรอืมอีกีชือ่หนึง่วา่ เซยีงจือ่เฉียว เป็นสะพานโบราณของจนี มคีวามยาวกวา่ 515 เมตร 

และยังถอืวา่สะพานแหง่นี้เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงแตจ้ิว๋ และน าทา่นชม ก าแพงเมอืงโบราณ ซึง่เป็นก าแพงทีต่ัง้อยู่

ใจกลางเมอืงแตจ้ิว๋ จากนัน้น าท่านชม วดัไทย ซึง่เจีย่ฮุ่ยหยูไดร้วมเงนิสมทบของชาวจนีโพน้ทะเลในประเทศไทย 

รวมทัง้ใชส้มบัตสิว่นตัว สรา้งวัดไทยขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1985 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1992 เบกิพระเนตรโดยหลวงจนีใน

ประเทศไทย น าท่านนมัสการพระพุทธชนิราชทีอ่ัญเชญิมาจากประเทศไทย ในวัดมวีหิาร เจดยีท์รงไทย ออกแบบ

โดยชา่งไทย และน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงซวัเถา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที่ ถนนคนเดนิ ถนนแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งนัดหมายส าหรับชาววัยรุ่น เนื่องจากมีสนิคา้ และ

รา้นอาหารใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชมมากมาย อกีทัง้ยังสามารถซือ้ไปฝากคนทางบา้น 

ทีพ่กั HAPPY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

ซวัเถา-กรงุเทพฯ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.25 น. ออกเดนิทางจาก เมอืงซวัเถา โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบนิที ่CZ8355 

10.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ.....................      

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ  

** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 10,000. –  

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 



GT-CAN CZ01              
               

  

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนยีมยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว) แบบธรรมดา 4 วนัท าการ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอืชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
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 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 
**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

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

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


