
 

 

รหัสทัวร SSH1901370 

ทัวรจีน กุยหลิน ปลาสามรส เขาเซียงกง หยางซั่ว 
น่ังรถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH) 
น่ังรถไฟความเร็วสงู    กุยหลิน   เขางวงชาง   มืองจําลองซง 
หยางซั่ว   ลองแพแมน้ําหลีเจียง   เขาเซียงกง   วัดเหนินเหยิน 
เจดียเงินและเจดียทอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สัมผัสบรรยากาศ #นั่งรถไฟความเร็วสูง 
ชมวิวแมนํ้าหลีเจียง #เขาเซียงกง 

ลองแพชมทิวทัศนขุนเขานอยใหญที่สวยงาม #แมนํ้าหลีเจียง 
ลิ้มรสเมนูพิเศษ #สุกี้เห็ด #ปลาตุนเบียร #เผือกอบน้ําผึ้ง 

 
ตารางการเดินทาง 

 
วัน
ที่ โปรแกรมการเดินทาง เช

า 
เที่ย
ง คํ่า พักที่ 

1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) X X X  
2 กรุงเทพฯ-กวางเจา (ZH9008 : 03.05-

06.55)    
JINYI HOLIDAY 

HOTEL 
4 ดาว หรือระดับ3 รานนวดเทา(บัวหิมะ)-เมืองจําลองซง-หยาง

ซั่ว-    
XI FU AN HOTEL  
4 ดาว หรือระดับ

4 หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุยหลิน-รานหมอน
ยางพารา-    

JINYI HOLIDAY 
HOTEL 

5 หมูบานหลูเจียชุน-น่ังรถไฟความเร็วสูง-กุย
หลิน-     

6 กวางเจา-กรงุเทพฯ (ZH9007 : 00.05-
02.05) 

X X X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562        ราคา 11,899.- 
วันที่ 26 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562      ราคา 11,899.- 
วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2562        ราคา 13,899.- 
วันที่ 31 กรกฎาคม-05 สงิหาคม 2562      ราคา 13,899.- 
วันที่ 14-19 สิงหาคม 2562        ราคา 13,899.- 
วันที่ 28 สงิหาคม-02 กันยายน 2562      ราคา 13,899.- 
วันที่ 11-16 กันยายน 2562        ราคา 11,899.- 
หมายเหตุ :  
 ไมรวมคาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
 ไมรวมคาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 350 หยวน/ทริป/

ทาน (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
  

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภูมิ) 
23.50 น. พรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวาง

ประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN 
AIRLINES (ZH) โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ-กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุยหลิน-เขางวงชาง 
03.05 น. เหิรฟ�าสู เมืองกวางเจา ประเทศจีน เที่ยวบินที่ ZH9008(บริการอาหาร

และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินไป�หวิน เมืองกวางเจา ประเทศจีน ผานขั้นตอน

การตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากนั้นนําทานเดินทางสู
ภัตตาคาร 

เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกวางเจา เพื่อ
นั ่งรถไฟความเร ็วสูงสู ก ุ ยหลิน (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 



 

 

บาย  นําทานชม เขางวงชาง ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชางและชมวิวสองฝم�ง
แมน้ําหลีเจียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) 
พักที่   JINYI HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สาม  รานนวดเทา(บัวหิมะ)-เมืองจําลองซง-หยางซั่ว – 
   ลองแพแมนํ้าหลีเจียง(ครึ่งสาย)- ถนนฝรั่ง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4) 
นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงใน
การผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธี
ธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปน
เลิศในดานรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจํา
บาน นําทานเดินทางสู เมืองจําลองซง สถานที่ทองเที่ยวเปดใหมซึ่งมีความ
สวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ 
ที่สวยงามนาชม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

ตั ้งอยู ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน เปนเมืองทองเที ่ยวที ่มี
ทัศนียภาพ นับวาเปนสวรรคบนดินที่มีชื่อเสียงที่นักทองเที่ยวตองมาเยือนเม่ือ



 

 

มาถึงกุยหลิน นําทาน ลองเรือแพไมไผชมแมนํ้าหลีเจียง ไดชื่อวาเปนแมน้ําที่
มีทัศนียภาพสวยที่สุดแหงหนึ่งของจีน กลาวคือสองฟากฝم�งจะเรียงรายและ
เล่ือมลํ้าสลับซับซอนกันไปมาของทิวเขาลูกนอยใหญ ที่มีลักษณะรูปรางงดงาม
ตางๆ จนกอใหเกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของ
ทัศนียภาพแถบแมนํ ้าหลีเจียงรวมกับเหลาทิวเขา ยังเปนแรงดลใจใหเกิด
ภาพวาดทิวทัศน อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก  ที่มีชื่อเสียงของจีนอีกดวย (1 
แพ น่ังได 4 คน ใชเวลาลองไป-กลับโดยประมาณ 30-45 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด 

นําทานเดินทางสู ถนนฝรั่ง ลักษณะคลายกับถนนขาวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ 
บาร รานอาหาร และยังมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระใหทานเดิน
เลน หรือ ชอบปم�งตามอัธยาศัย 
ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• โชวแมนํ้าที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว THE IMPRESSION OF LIU 
SANJIE เปนการแสดงที่บอกเลานิทานพื้นเมืองชาวจวง เกี่ยวกับหญิงสาวที่
ลุกขึ้นนําชาวนาตอตานเจาของที่ดิน พรอมกับการโชวธรรมชาติอันงดงามของ
เมือง โดยใชทองนํ้าเปนพื้นเวที และหุบเขาเปนฉากหลังสวยงาม การแสดงชุด
นี้กํากับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผูกํากับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก 
ผลงานชุดน้ีจึงไดผสานความงามธรรมชาติและวิถีแหงมนุษยไวอยางดื่มดํ่าแสง
ไฟและแสงจันทร เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผออ ขุนเขาริมนํ้าและ
เครื่องประกอบฉากทันสมัย เส้ือผาเครื่องแตงกายพ้ืนบานและงานดีไซน 



 

 

**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

พักที่  XI FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
วันที่สี่ หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุยหลิน-รานหมอนยางพารา-วัดเหนินเหยิน- 
                    เจดียเงินและเจดียทอง(ไมขึ้นเจดีย) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู เขาเซียงกง ใหทานชมวิวแมนํ้าหลีเจียงจากบนเขานี้ ถา
อากาศเปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเปนที่นิยมของนัก
ถายภาพยิ่งนัก จากนั้นนําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติอัน
สวยงาม 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) 
บาย นําทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑ

เพื่อสุขภาพชนิดตางๆ จากนั้นนําทานไปนมัสการเจาแมกวนอิม วัดเหนินเห
ยิน วัดที่ใหญที่สุดและตั้งอยูใจกลางเมืองกุยหลิน ในวัดแหงนี้มีแตแมชีอาศัย
อยู 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! ปลาตุนเบียร 
จากนั้นนําทานชมวิวกุยหลินยามคํ่าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริเวณนี้เม่ือ 
900 ปกอนเคยเปนคูเมือง แตไดรับการปรับปรุงเปนสวนสาธารณะและสราง
เจดียคูหนึ่งขึ ้นกลางทะเลสาบ เจดียคูนั้นเรียกวา เจดียเงินและเจดียทอง 
(ไมไดขึ้นบนตัวเจดีย) เจดียองคหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ซึ่งถือวาเปนเจดีย
ทองเหลืองที่ใหญที่สุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูน ระหวาง 2 เจดียมี
อุโมงคเช่ือมถึงกัน 



 

 

ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• โชว DREAM LIKE LIJIANG เปนการแสดง ที่มีการผสมผสานระหวาง
บัลเลย และกายกรรมอยางลงตัวแมนํ้าหลีเจียงถูกนํามาเปนตัวเชื่อมเพื่อเลา
เรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยูกับสายนํ้า เชน ภูเขา ตนไม สัตวตางๆ แมลง 
หรือแมกระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยูใตลําน้ําหลีเจียง 
**ติดตอสอบถามขอมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาที่และชําระ
เงินกับไกดทองถิ่น** 

พักที่   JINYI HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
วันที่หา หมูบานหลูเจียชุน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุยหลิน-กวางเจา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (10) 

นําทานเดินทางสู หมูบานหลูเจียชุน ตั้งอยูติดกับถํ่าหลูต๋ี ริมแมน้ําเถาฮัว เปน
วิว 1ใน 8 วิวเกาของกุยหลิน หมูบานนี้มีตั้งแตราชวงคหมิง ที่นี้มีชื่อเสียงใน
การทําเตาหู วิธีทําเตาหูที่มีประวัติ 100 กวาปแลว ใหทานไดชิมเตาหูอันมี
ชื่อเสียง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้ําผึ้ง 
บาย  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกุยหลิน เพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูงสูกวางเจา 

(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ระหวางทางที่รถไฟความเร็วสูง
แลนออกจากเมืองกุยหลินน้ันทานจะไดชมวิวทวิทัศนของภูเขาที่สวยงาม 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (12) 
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินไป�หวิน เมืองกวางเจา 
วันที่หก กวางเจา-กรุงเทพฯ 
00.05 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) เที่ยวบิน

ที่ ZH9007 
 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
02.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 
 

*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ *** 



 

 

ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 

เดือนขึ้นไปและเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที ่มีนักทองเที ่ยวรวม

เดินทางนอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซาและอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่มีวีซา (หากผูเดินทางทุกทานยินดีที ่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะ
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่น
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที ่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี ่ยนขึ ้นอยูกับความ
เหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทาง หากทาน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

 ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชา
สัมพันธสินคาพื้นเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ) ,ราน
หมอนยางพารา ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  
จึงเรียนใหกับนักทองเที่ยวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะ



 

 

ชม ซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับความพอใจ
ของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะ
เขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 300 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบนิ 
ในกรณีทีท่านมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจักกัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานที่มีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางที่ระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เนื่องจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร 
APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง 
ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ตั๋วเครื่องบินที่ใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่นั่งลวงหนาได  (ทานจะไดรับที่น่ัง
แบบสุมเทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพื่อเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทาง
อีกครั้ง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก 2-18 
ป  

พัก
เดี่ยว
(จาย
เพ่ิม) 

ราคา 
ไมรวม

ตั๋ว 

วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 
วันที่ 26 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 

วันที่ 17-22 กรกฎาคม 2562 13,899 13,899 3,500 9,899 
วันที่ 31 กรกฎาคม-05 สงิหาคม 2562 13,899 13,899 3,500 9,899 

วันที่ 14-19 สิงหาคม 2562 13,899 13,899 3,500 9,899 
วันที่ 28 สงิหาคม-02 กันยายน 2562 13,899 13,899 3,500 9,899 

วันที่ 11-16 กันยายน 2562 11,899 11,899 3,500 7,899 
 
 
อัตราคาบริการ *รวม* 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. โรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจัดหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 12 ม้ือ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานที่ทองเท่ียวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่ง

ราคาทัวรนี้ เปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05 พฤษภาคม 2562 (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิม
จากสายการบิน ทานตองชําระเพ่ิม)  



 

 

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 23 กิโลกรัม 
**คําแนะนํา : กระเป�าเดินทางควรเปนกระเป�าใบใหญลอลากเน่ืองจากวามีน่ังรถไฟ
ความเร็วสูง ทานจะไดสะดวกสบายในการเดินทาง** 

8. คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครงในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท 
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม)  ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทานั้น ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อายุ 70 ป ขึ้นไป 

คุมครองเพียง 50% ของวงเงินคุมครอง และ สําหรับผูเดินทาง อายุไมถึง 1 เดือน 
กรมธรรมไมรับคุมครองใดๆ ท้ังสิ้น ** 

 
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท 
ขึ้นอยูกับระยะเวลาการเดินทาง**  
 
การประกันไมคุมครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเลื่อน, 
ไสติ ่ง, อาการที่เกี ่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจาก
ความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพ
ติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบตุร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, 
จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน 
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 
 

อัตราคาบริการ *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืม
ที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกํากับภาษ)ี 
 



 

 

3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 350 หยวน/ทริป/ทาน 
(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 

4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพิ่มจากคา
ทัวร 400 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยื่นวีซาเอง) 

5. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
6. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (ดวน 2 วันทําการ) ทานละ 2,925 บาท 
 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการชําระคาบรกิาร 
 กรุณาชําระทั้งหมดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น   

(ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือ 2 วัน นับจากวันทีท่ําการจอง) 
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงินในแตละสวนแลว กรุณาสงสําเนาการโอนเงิน 
ใหเจาหนาที่ทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนาพาสฯ แบบเต็ม และเห็นชัดเจน หลังจากการชําระเงิน 
 
การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 

บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บ

คาใชจายทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทาง

และมีผลทําใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้น
ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน



 

 

จะตองเสียคาใช จ ายที ่ไมสามารถเรียกคืนได เช น ค าตั ๋วเคร ื ่องบิน ค าหอง 
คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ใน
กรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บาง
สายการบินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไม
วายกเลิกดวยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั ้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิให
เดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการ
หนึ่ง หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการ
และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไม

เกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส
ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยาง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลด
ใตทองเครือ่งบินเทาน้ัน  

 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตัวสวนตัวไปเอง 
เนื่องจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาสิ่งแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอร่ีสํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (วีซาเด่ียว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือ

เดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-
ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 
หนาเต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ ้ว พื ้นหลังสีขาวเทานั ้น ยิ้มหามเห็นฟน 
มองเห็นทั้งใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสี
ขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตา
เเฟชั่น เเวนสายตา รูปถายมีอายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือ
รูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัว
ทานเอง)  

5. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) 
ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2 เดินทางพรอมญาต ิ  

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) 
ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น 
 



 

 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทานั้น ! ! ตออายุการทํางานแลวไมตํ่ากวา 3 – 6 
เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

หมายเหตุ :  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และ

มีใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทานั้น หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-
Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียม
เอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การ
เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของ
สถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาต ิ(ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่

ฝ�ายขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 



 

 

 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 

ฮังการี ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให
ทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน 

กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)    
..........................................................................................................................................................
..................... รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน......................................... 
มือถือ........................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..........................................................................................................................................................
............................................................................... รหัสไปรษณีย .......................... 
โทรศัพทบาน........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย ....................................... 
โทร............................ 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
กรณีปจจุบันทานเกษียณแลว ตองกรอกที่อยูสถานที่ทํางานลาสดุกอนเกษียณ 
(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..........................................................................................................................................................
.............................................................................................
รหัสไปรษณีย .......................................โทร................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีน
แลว   
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................  ถึง วันที่..................... 
เดือน...................ป................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที่.................. เดือน.................ป...........................  ถึง วันที่..................... 
เดือน...................ป................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุชื่อบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรอื 
ภรรยา เทานั้น!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ช่ือ (MR.) 
NAME...............................................................SURNAME....................................................... 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS.) 
NAME................................................................SURNAME...................................................... 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME...................................................... 
RELATION...................................................................................................................................  
 
 



 

 

หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียด
แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  
อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  
หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 
 


