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CHINA 
ไทห่งัซาน  หบุเขาหมืน่เซยีน 

โดยสายการบนิแอรไ์ทยสมายล ์(WE) 

6 วนั 4 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์….สบาย ไทห่งัซาน  หบุเขาหมืน่เซยีน 

 ชม...หบุเขาไทห่งั หรอื แกรนดแ์คนยอนไทห่งั 

 หมูบ่า้นกวัเลีย่งชุนแหง่หบุเขาหมืน่เซยีน หมูบ่า้นแหง่ความพยายาม 

 ชมความงามของน า้ตกหบุเขาไทห่งัปาฉวน โอบลอ้มดว้ยขนุเขา 

 ขึน้ลฟิแกว้สู ่เมอืงลอยฟ้า ชมววิธรรมชาต ิแบบ 360 องศา 

 น ัง่กระเชา้ อนัดบั 1 ในจนี พสิจูนค์วามกลา้บนระเบยีงกระจก 

 เปิดศาลไคฟง ยอ้นรอยเปาบุน้จ ิน้ บคุคลทีเ่ป็นต านานของความยตุธิรรม 

 ชมความงามของแมน่ า้เหลอืง 



 

GT-PVG CA01   
GT-CGO WE01 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ                    ✈  

2 
เจิง้โจว – เขาวา่นเซยีน – เทอืกเขากั่วเลีย่ง – 
หมูบ่า้นกั่วเลีย่งชนุ – เมอืงหลนิโจว  

�  �  �  
YUFENG INTERNATIONAL 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

3 

หลนิโจว – ซานซ ี– น ้าตกหบุเขาไทห่ังปาฉวน
(รวมรถอทุยาน+กระเชา้+ลอ่งเรอืทะเลสาบที่
ราบสงู+สะพานไม)้ – ทีพ่ระทับทีน่ั่งหยก – 
เมอืงลอยฟ้า (ลฟิแกว้) – อันหยาง 

�  �  �  
HUAQIANG JIANGGUO 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

4 
อันหยาง – ไคฟง – ศาลเปาบุน้จิน้ – ถนนคน
เดนิซง่ต ู

�  �  �  
KAIFENG XIN DONGYUAN 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

5 
แหลง่โบราณคดเีจิง้โจว – เจิง้โจว – ยา่นการคา้
เตอ๋หัว – จดุชมววิแมน่ ้าเหลอืง – จัตรัุส 27 

�  �  �   
ZHENGZHOU ALOFT 
DONGZHOU HOTEL หรอื
เทยีบเทา่ระดับ 4* 

6 เจิง้โจว - กรงุเทพ �  ✈   

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

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจี านวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่นเก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครือ่งฺโบอิง้ A320  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป – ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 20 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ  
22.00 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิบรเิวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์E สายการบนิ THAI 

SMILE โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้ับทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
เจ ิง้โจว – เมอืงหยุเซยีน – เขาวา่นเซยีน – เทอืกเขาก ัว่เลีย่ง – หมูบ่า้นก ัว่เลีย่งชุน – 
เมอืงหลนิโจว 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

02.20 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเจิง้โจว โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE680 

07.30 เดนิทางถงึ นครเจิง้โจว เมอืงหลวงของมณฑลเหอนาน ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ ้าเหลอืงตอนปลายของทีร่าบจนีเหนอื เป็นเมอืง

เกา่แกต่ัง้แตส่มัยราชวงศซ์ง่ มปีระชากรประมาณ 1 ลา้นคน มพีืน้ทีส่เีขยีวและสวนสาธารณะตา่งๆเป็นจ านวนมาก 
ปัจจุบนัเจิง้โจวนับเป็นเมอืงอตุสาหกรรมแหง่ใหมข่องจนี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 
 น าน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหุยเซยีน เมืองตอนเหนือของมณฑลเหอเป่ย ตัง้อยู่ฝ่ังตะวันออกของเทอืกเขาไท่หังซาน มี

หมูบ่า้นกัว่เลีย่งและเขาวา่นซานเป็นเป้าหมายของเหลา่นักเดนิทาง  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านออกเดนิทางสู ่เขาวา่นเซยีน เป็นภูเขาทีส่วยไม่แพเ้ทอืกเขาไท่หัง และยังมคีวามสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมี

หมู่บา้นทีม่ชี ือ่เสยีงก็คอื หมู่บา้นกวัเลยีงชุน  ซึง่มชี ือ่เรียกอกีชือ่ว่าหมู่บา้นทีอ่ันตราย หมู่บา้นแห่งนี้ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงู 

และยากต่อการเขา้ถงึ และสมัยสงคราม คนกลุ่มหนึ่งไดห้ลบเขา้มาอยู่บนยอดเขาในแถบเทอืกเขาไท่หัง ต่อมาไดม้กีาร

ด าเนนิการสรา้งถนนทีเ่จาะผ่านหนา้ผา โดยการรวมตัวกันของชาวบา้นจาก 13 คน ใชเ้วลากวา่ 5 ปี ขดุเจาะภูเขาหนิเป็น

ระยะทาง 1,250 เมตร ปัจจุบันไดรั้บความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วมากมาย นับเป็นสง่มหัศจรรยข์องโลกอันดับที ่9 จัดโดย

สถาบนั นาโกยา ฟิลม์ และเป็นหนึง่ใน 18 ถนนทีส่วยทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงหลนิโจว  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั YUFENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

น า้ตกหบุเขาไทห่งัปาฉวน (รวมรถอทุยาน+กระเชา้+ลอ่งเรอืทะเลสาบทีร่าบสงู+สะพานไม)้ – ทีป่ระทบั
ทีน่ ัง่หยก – เมอืงลอยฟ้า (ลฟิตแ์กว้) – อนัหยาง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นเดนิสู ่น า้ตกหุบเขาไทห่งัปาฉวน (รวมรถอุทยาน) หุบเขาอันยิง่ใหญ่ทีอุ่ดมไป

ดว้ยพชืพรรณธรรมชาตแิละแหล่งน ้าท าใหเ้กดิจุดท่องเทีย่วมากมายและสวยงาม จากนัน้
น าท่านขึน้กระเชา้ทีย่าวเป็นอันดับหนึ่งในจีน ซึง่มีความยาวทัง้หมด 2900 เมตร และ

ความสูง 319 เมตร ผ่านภูเขา 13 ลูก กระเชา้หนึ่งตูรั้บคนได ้8 คน มีสถานีขึน้กระเชา้ 

สถานเีปลีย่นกระเชา้ และสถานีลงกระเชา้ทัง้หมด 3สถานี ใชเ้วลา 12 นาท ีสามารถขนสง่
จ านวนผูโ้ดยสารได ้1,000 คนตอ่ชัว่โมง จงึเป็นกระเชา้อันดับหนึง่ในประเทศจนี หลังจาก

ลงกระเชา้จะน าทา่นไปลอ่งเรอืทะเลสาบผงิห ูชมความงามของทะเลสาบ ซึง่ตัง้อยู่บนหุบ
เขาสงู ท าใหไ้ดรั้บววิทวิทัศน์อกีมุมหนึง่ จากนัน้จะใหอ้สิระทา่นเดนิชมววิตามทางไม ้ซึง่
ทา่นจะผา่นจดุชมววิตา่งๆ อาท ิน ้าตกเสยีงเพลง ธารน ้ามรกต ถ ้าบอ่น ้าสวรรค ์เป็นตน้   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่น ขึน้ลฟิตแ์กว้ ชัน้บนสดุของลฟิตแ์กว้ถูกเรยีกวา่ เมอืงลอยฟ้า เนื่องจากบนสดุของลฟิต ์จะเป็นหอ้งสีเ่หลีย่มทีท่ า
ดว้ยแกว้ทัง้หมดไม่เวน้แมแ้ต่พื้นก็เป็นแกว้เชน่กัน ท่านจะสามารถถ่ายรูปชมความงามจากดา้นบน และเป็นการวัดใจกับ

ความสงู จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนัหยาง ตัง้อยู่ทางทศิเหนือสุดของมณฑลเหอหนาน ในอยู่ภาคกลางของจนี 
และตดิกับมณฑลซานซ ีเมอืงอันหยางเป็นแหล่งก าเนิดของตัวอักษรเจยีกู่เหวนิ ซึง่เป็นตัวอักขระโบราณทีแ่กะสลักบน

กระดกูสตัวห์รอืเปลอืกหอยในสมัยราชวงศซ์าง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

พกัที ่ HUAQIANG JIANGGUO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
อนัหยาง – ไคฟง – ศาลเปาบุน้จ ิน้– ถนนคนเดนิซง่ต ู
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอไคฟง แห่งเมอืงเจิง้โจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจนี นับเป็นหนึง่ในนัน้ เพราะเมอืงนี้ใน

อดตีนอกจากจะเคยเป็นเมอืงหลวงแลว้ ยังม“ีศาลไคฟง” ทีเ่ป็นถิน่พ านักอาศัยของ “เปาบุน้จิน้”ยอดคนคณุธรรมแดน

มังกร ซึง่เคยใชศ้าลไคฟงตดัสนิคดคีวามจนมชีือ่เสยีงโดง่ดงักระฉ่อนโลก 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นเขา้ชม ศาลเจา้เปาปุ้ นจ ิน้ หรอื ศาลไคเฟิง ของทา่นเปาบุน้จิน้ (เปากงฉือ) ทีส่รา้งขึน้บนเนื้อที ่4,000 ตารางเมตร 

เป็นสถานทีซ่ ึง่ใชใ้นการพพิากษาคดขีองทา่นเปาบุน้จิน้ ขนุนางผูท้ีม่คีวามซือ่สตัยย์ตุธิรรม จนเป็นทีเ่ลือ่งลอืแห่งราชวงศซ์ง่
เหนือ ชมหอ้งพจิารณาคดทีีม่ทีีต่ัดหัวสนัุข หัวเสอื และหัวมังกร ซึง่ท่านเปาไดใ้ชล้งโทษบรรดาเหล่าราชวงศข์ุนนางและ

ราษฎรทีไ่ดก้ระท าผดิ ชมรูปหลอ่สมัฤทธิข์องทา่นเปาฯ สงู 2.5 เมตร จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระในการชอ้ป ชมิ ชลิ ณ ถนนคน

เดนิซง่ต ู
ค า่ บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ KAIFENG XIN DONGYUAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4* 
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วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 

แหลง่อารยะธรรมเมอืงโบราณ – เจ ิง้โจว – ยา่นการคา้เตอ๋หวั – จดุชมววิแมน่ า้เหลอืง – 
จตัรุสั 27  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 

น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่อารยะธรรมเมอืงโบราณเจิง้โจว ใชเ้วลาในการเดนิทาง 40 นาท ีโดยประมาณ เจิง้โจว เป็นหนึง่

ในแปดเมืองโบราณของประเทศจีน เป็นทีรู่จ้ักกันดวี่าเป็นแหล่งก าเนิดของอารยะธรรมจีน มีประวัตศิาสตร์อันยาวนาน
มากกวา่สามพันปี เจิง้โจวเคยเป็นเมอืงหลวงของราชวงศซ์าง (Shang) (1600 - 1027 ปีกอ่นครสิตศักราช) เป็นราชวงศท์ี่

สองทีไ่ดรั้บการบนัทกึไวใ้นประวตัศิาสตรข์องประเทศจนี ในการเดนิทางไปยังเมอืงเกา่ ทา่นจะไดเ้ห็นร่อยรอยและฐานของ

บา้นเรอืนในยคุสมัยราชวงศซ์ง่ และอสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามอธัยาศัย จากนัน้น าทา่นกลบัสู ่เมอืงเจ ิง้โจว  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นการคา้เตอ๋ฮวา จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จุดชมววิแมน่ า้เหลอืง เป็นจุดทีด่ทีีส่ดุเพือ่ทีจ่ะชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่รูจ้ักกันมากที่สุดของเจิ้งโจว จากจุดชมววิที่มองเห็นไดอ้ย่างรอบดา้น สามารถที่จะเห็นแม่น ้าเหลืองอันมี

ชือ่เสยีง รวมทัง้ยอดเขาหา้มังกร (Five Dragons Peak), เทอืกเขาอฐู (Camel Mountain Range) และวัดยูซาน 
(Yuesham Temple) และจากจุดนี้สามารถมองเห็นรูปหนิของจักรพรรดเิหยยีนตีแ้ละหวงตี ้(Yandhi and Huangdi) ซึง่มี

ชือ่เสยีงโดง่ดงั และสงูมากกวา่ 106 เมตร น าทา่นเดนิทางสู ่จตัุรสั 27 (Erqi Square) แหลง่ช็อปป้ิงใจกลางเมอืงเจิง้โจว 
ทีม่าของชือ่จัตรัุส 27 หรอื Erqi สแควร ์มาจากชือ่อาคารหอนาฬกิาทรงหา้เหลีย่ม กอ่สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึการนัดหยุดงาน

ของคนงานรถไฟ สาย Jinghan (ปักกิง่-หวูฮ่ั่น) จัตรัุส 27 Erqi Square ย่านการคา้ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงของมณฑลเหอหนาน 

ประกอบไปดว้ยศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์ก็ต รา้นหนังสอืขนาดใหญ่และรา้นอาหาร ปัจจุบันจตรัุส 
27 ไดก้ลายเป็นสถานทีท่ีต่อ้งไปชอ้ปป้ิงเมือ่มาเยีย่มเมอืงเจิง้โจว 

ค า่ บรกิารอาหารเย็น   ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่ ZHENGZHOU ALOFT DONGZHOU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่กของการเดนิทาง 

เจ ิง้โจว - กรงุเทพ  
04.00 น. Morning Call 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทาง สู ่สนามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิจิง้โจว 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยสมายล ์เทีย่วบนิ WE681 

11.40 น. เดนิทางกลบัถงึ กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ   

  

 

 

 

 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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ไทห่งัซาน  หบุเขาหมืน่เซยีน 6 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไทยสมายล ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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 

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 ัว๋ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย” 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีกรุป๊ออกเดนิทางมจี านวนนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บคา่ทปิทา่นละ 300 หยวนตอ่คน/ทรปิ 

**ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ข ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร** 
**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

 

ขอ้ควรทราบ :  รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รา้นตุ๊กตาปัน้จิน๋ซ ี รา้นผา้ไหม  รา้นใบชา รา้นหยก รา้นยางพารา  ซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ย เพราะมผีลกบัราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้น

จ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละประมาณ 60 – 90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้

เป็นหลัก  ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้รา้น กรณีไมต่อ้งการลงรา้นจา่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/รา้น 

 

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 า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

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 าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 
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 - 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 20 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก 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 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

     - กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

8.   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซี่าเขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว แบบธรรมดา 4 วนัท าการ) 1,500 บาท 

         กรณีทีเ่จา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกเอกสารวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้มกีารยกเลกิเดนิทาง วซีา่จะถกูยกเลกิทนัท ีไมส่ามารถน าไปใช ้

กบัการเดนิทางครัง้อืน่ๆ ได ้และการยกเลกิเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่วซีา่ไดท้กุกรณี 

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีเดีย่ว ส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 

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 ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   
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11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 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 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

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

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

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่
สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


