
 

 

รหัสทัวร SSH1902590 
ทัวรจีน กุยหลิน แซลมอนยาง ลองเรือแมน้ําหลเีจยีง เขาเซียงกง น่ัง
รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 3 คืน (ZH) 
กุยหลิน    เขางวงชาง   น่ังรถไฟความเร็วสูง    มืองจําลองซง   หยางซั่ว   ลองแพแมน้ําหลี
เจียง   เขาเซียงกง   วดัเหนินเหยิน-เจดียเงินและเจดียทอง   หมูบานหลูเจียชุน   กวางเจา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
23.50 น. พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) 

ช้ัน 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) 
โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกบัทาน 

วันทีส่อง  กรุงเทพฯ-กวางเจา-น่ังรถไฟความเร็วสูง-กุยหลิน-เขางวงชาง 
03.05 น. เหิรฟ�าสู เมืองกวางเจา ประเทศจีน เท่ียวบินที ่ZH9008(บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
06.55 น.      เดินทางถึง สนามบินไป�หวิน เมืองกวางเจา ประเทศจีน ผานข้ันตอนการ

ตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร 
เชา บริการอาหารเชา ณ ภัตตาคาร (1) 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกวางเจา เพื่อน่ัง
รถไฟความเร็วสูงสูกุยหลิน (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) 
บาย  นําทานชม เขางวงชาง ใหทานไดถายรูปดานหนาเขางวงชางและชมวิวสองฝم�ง

แมน้ําหลีเจียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือใหทานไดเลือกลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย 
พักที่   JINYI HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม  รานนวดเทา(บัวหิมะ)-เมืองจําลองซง-หยางซั่ว -ลองแพแมน้ําหลีเจียง(คร่ึงสาย)- 
        ถนนฝร่ัง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3) 
นําทานเดินทางสู รานนวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหน่ึงในการ
ผอนคลายความเครียด ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธธีรรมชาติ 
พรอมชมครมีเป�าซูถัง หรือที่รูจักกันดีในช่ือ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษา
แผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน นําทานเดินทางสู 
เมืองจําลองซง สถานที่ทองเที่ยวเปดใหมซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซง
เฉิงในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมตางๆ ที่สวยงามนาชม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
บาย นําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) ต้ังอยู

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเมืองกุยหลิน เปนเมืองทองเที่ยวที่มีทัศนียภาพ 
นับวาเปนสวรรคบนดินที่มีช่ือเสียงท่ีนักทองเทีย่วตองมาเยือนเมื่อมาถึงกุยหลิน นํา
ทาน ลองเรือแพไมไผชมแมน้ําหลีเจียง ไดชื่อวาเปนแมน้ําที่มีทัศนียภาพสวยที่สุด
แหงหน่ึงของจีน กลาวคือสองฟากฝم�งจะเรียงรายและเล่ือมล้ําสลับซับซอนกันไปมา
ของทิวเขาลูกนอยใหญ ที่มีลักษณะรูปรางงดงามตางๆ จนกอใหเกิดภาพ
จินตนาการข้ึนมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแมน้ําหลีเจียง
รวมกับเหลาทิวเขา ยังเปนแรงดลใจใหเกิดภาพวาดทิวทัศน อันสวยงามจากนัก
จิตรกรเอก  ท่ีมีช่ือเสียงของจีนอีกดวย (1 แพ น่ังได 4 คน ใชเวลาลองไป-กลับ
โดยประมาณ 30-45 นาที) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเดินทางสู ถนนฝร่ัง ลักษณะคลายกับถนนขาวสาร มีท้ังโรงแรม ผับ บาร 
รานอาหาร และยังมีสินคาพื้นเมืองวางขายมากชนิด อิสระใหทานเดินเลน หรือ ช
อบปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือใหทานไดเลือกลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย 
ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• โชวแมน้ําที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 
เปนการแสดงท่ีบอกเลานิทานพื้นเมืองชาวจวง เกี่ยวกับหญิงสาวท่ีลกุขึ้นนําชาวนา
ตอตานเจาของที่ดิน พรอมกับการโชวธรรมชาติอันงดงามของเมือง โดยใชทองน้ํา
เปนพื้นเวที และหุบเขาเปนฉากหลังสวยงาม การแสดงชุดนี้กํากบัการแสดงโดย 
“จางอวี้โหมว” ผูกํากับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก ผลงานชุดน้ีจึงไดผสานความ
งามธรรมชาติและวิถีแหงมนุษยไวอยางดืม่ด่ําแสงไฟและแสงจันทร เสียงเพลงและ
เสียงพลิ้วไหวของไผออ ขุนเขาริมน้ําและเครื่องประกอบฉากทันสมยั เส้ือผาเคร่ือง
แตงกายพ้ืนบานและงานดีไซน 
**ติดตอสอบถามขอมลูและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาท่ีและชําระเงินกับไกด
ทองถิ่น** 

พักที่  XI FU AN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีส่ี่ หยางซั่ว-เขาเซียงกง-กุยหลิน-รานหมอนยางพารา-วัดเหนินเหยิน- 
                เจดียเงินและเจดียทอง(ไมข้ึนเจดีย) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (5) 

นําทานเดินทางสู เขาเซียงกง ใหทานชมวิวแมน้ําหลีเจียงจากบนเขาน้ี ถาอากาศ
เปนใจ ทานสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม ซึ่งเปนท่ีนิยมของนักถายภาพยิ่งนัก 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 
ช่ัวโมง) ระหวางทางใหทานไดพักผอนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! ปลาตุนเบียร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู รานหมอนยางพารา ใหทานไดเลือกชมสินคาและผลิตภัณฑเพ่ือ
สุขภาพชนิดตางๆ จากน้ันนําทานไปนมัสการเจาแมกวนอิม วดัเหนินเหยิน วัดที่
ใหญท่ีสุดและตั้งอยูใจกลางเมืองกุยหลิน ในวัดแหงน้ีมีแตแมชีอาศัยอยู 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําเพ่ือใหทานไดเลือกลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย 
จากน้ันนําทานชมวิวกุยหลินยามคํ่าคืนรมิทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริเวณน้ีเมื่อ 
900 ปกอนเคยเปนคูเมือง แตไดรับการปรับปรุงเปนสวนสาธารณะและสรางเจดีย
คูหน่ึงขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียคูน้ันเรียกวา เจดียเงินและเจดียทอง (ไมไดขึ้นบนตัว
เจดีย) เจดียองคหนึ่งสรางดวยทองเหลือง ซึ่งถือวาเปนเจดียทองเหลืองท่ีใหญทีสุ่ด
ในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูน ระหวาง 2 เจดียมีอุโมงคเช่ือมถึงกนั 
ทานสามารถซื้อ Option เสริมที่นาสนใจไดดังน้ี.. 
• โชว DREAM LIKE LIJIANG เปนการแสดง ที่มกีารผสมผสานระหวางบัลเลย 
และกายกรรมอยางลงตัวแมน้ําหลีเจียงถูกนํามาเปนตัวเช่ือมเพื่อเลาเร่ืองราวของ
สรรพส่ิงท่ีผูกพันอยูกับสายน้ํา เชน ภูเขา ตนไม สัตวตางๆ แมลง หรือแมกระท่ัง
ส่ิงมีชีวติที่อยูใตลําน้ําหลีเจียง 
**ติดตอสอบถามขอมลูและรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่เจาหนาท่ีและชําระเงินกับไกด
ทองถิ่น** 

พักที่   JINYI HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเทา 
 
วันทีห่า หมูบานหลูเจียชุน-น่ังรถไฟความเร็วสูง-กุยหลิน-กวางเจา 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (7) 

นําทานเดินทางสู หมูบานหลูเจียชุน ต้ังอยูติดกับถํ่าหลูต๋ี ริมแมน้ําเถาฮัว เปนวิว 1
ใน 8 ววิเกาของกุยหลิน หมูบานน้ีมีต้ังแตราชวงคหมงิ ที่น้ีมชีื่อเสียงในการทําเตา
หู วิธีทําเตาหูที่มีประวติั 100 กวาปแลว ใหทานไดชิมเตาหูอันมีช่ือเสียง 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน้ําผึ้ง 
บาย  นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟกุยหลิน เพื่อน่ังรถไฟความเร็วสูงสูกวางเจา (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2.30 ช่ัวโมง) ระหวางทางที่รถไฟความเร็วสูงแลนออกจากเมือง
กุยหลินน้ันทานจะไดชมวิวทิวทัศนของภูเขาท่ีสวยงาม 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร (9)  
 สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบินไป�หวิน เมืองกวางเจา 
วันทีห่ก กวางเจา-กรุงเทพฯ 
00.05 น. กลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINES (ZH) เท่ียวบินที่ 

ZH9007 
 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 



 

 

02.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจ 

*** ขอบพระคุณทกุทานที่ใชบริการ *** 
 
ขอสําคัญควรทราบ (กรุณาอานใหละเอียดทุกขอ) 
 ทัวรน้ีสําหรับผูมีวตัถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทาน้ัน 
 โปรดตรวจสอบพาสปอรตของทาน จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือน

ข้ึนไปและเหลือหนากระดาษอยางต่ํา 2 หนา หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม 
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง

นอยกวา 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีซีาและอยางนอย 10 วนักอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา 
(หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทฯ 
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค) 

 หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯ เพ่ือเช็ควากรุปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท และ เวลาบิน กอนทุกครั้ง มฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรบัผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 โรงแรมที่พัก และโปรแกรมทองเที่ยวอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของลูกคาเปนหลัก 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลาชาหรือ
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีที่ทานจะใช
หนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือ
ออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
 ตามนโยบายรวมกบัการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ

สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวท่ัวไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ) ,รานหมอนยางพารา 
ซึ่งจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จงึเรียนใหกับ
นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซึ่งจะใชเวลา
รานละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไม



 

 

มีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น และถาหากลูกคาไมมคีวามประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากทาน เปนจํานวนเงิน 
300 หยวน / ทาน / ราน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ใน
กรณีท่ีทานมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

 บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการจัดคูนอนใหแกลูกคาที่ไมรูจกักัน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน 
จะตองจายคาพักเด่ียวเพิ่มตามราคาที่ระบุไวในรายการทัวรเทาน้ัน 

 ทานท่ีมีวีซาจีนและสามารถใชเดินทาง เขา-ออก ไดตามวันเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง
เจาหนาท่ีใหรับทราบกอนการทําจองทัวร  

 ทานท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบตัร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผดิชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 
เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง
ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย 

 ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีใชเปนแบบกรุปไมสามารถเลือกที่น่ังลวงหนาได  (ทานจะไดรับท่ีน่ังแบบสุม
เทาน้ัน) 

 หลังจากที่ทานไดชําระคามัดจําและคาทัวรสวนที่เหลือเรียบรอยแลวน้ัน 
3 วัน กอนเดินทาง  ทานจะไดรับใบนัดหมายเพ่ือเตรียมตัวการเดินทาง  
1 วัน กอนเดินทาง   หัวหนาทัวรจะโทรใหขอมูลเตรียมตัวเดินทางแกผูเดินทางอีกคร้ัง 

 เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกขอแลว 

 
อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
(พักหอง
ละ 2-3 
ทาน) 

เด็ก 2-18 
ป  

พักเด่ียว
(จาย
เพิ่ม) 

ราคา 
ไมรวม
ต๋ัว 

วันที ่11-16 กันยายน 2562 **NEW**   9,899 12,899 3,500 7,899 
วันที ่13-18 พฤศจิกายน 2562   9,899 12,899 3,500 7,899 
วันที ่06-11 ธันวาคม 2562  
วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ 10,899 13,899 3,500 7,899 



 

 

วันที ่27 ธันวาคม-01 มกราคม 2563 
วันหยุดส้ินป 12,899 15,899 3,500 7,899 
วันที ่29 ธันวาคม-03 มกราคม 2563 
วันหยุดส้ินป 12,899 15,899 3,500 7,899 

 
อัตราคาบรกิาร *รวม* 
1. ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด ไป – กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน  
2. โรงแรมที่พัก 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพักหองละ 2-3 ทาน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แลวทางโรงแรมไม
สามารถจัดหาหองพักแบบ TRIPLE ได ทางบริษัทอาจมีการจดัหองพักใหตามความ
เหมาะสมตอไป ** 

3. คาอาหาร 9 มื้อ ตามโปรแกรม (หากทานไมทานอาหารมื้อใด จะไมสามารถคืนเงินได) 
4. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามโปรแกรม 
5. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง สถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ 
6. คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งราคา

ทัวรน้ี เปนอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่25 กรกฎาคม 2562 (หากมีการเรียกเกบ็เพ่ิมจากสาย
การบิน ทานตองชําระเพ่ิม)  

7. คาระวางน้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเคร่ือง 1 ใบ จํากัดไมเกิน 23 กิโลกรัม 
**คําแนะนํา : กระเป�าเดินทางควรเปนกระเป�าใบใหญลอลากเน่ืองจากวามีน่ังรถไฟความเรว็
สูง ทานจะไดสะดวกสบายในการเดินทาง** 

8. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทางในทองถิ่น คุมครงในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม) 
 ** คุมครองตั้งแต อายุ 16 – 69 ป เทาน้ัน ** 
หมายเหตุ:  กรณีผูเดินทางมีอาย ุ1 เดือน-15 ป และผูเดินทาง อาย ุ70 ป ขึ้นไป คุมครอง

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

ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **ทั้งน้ีอัตราเบี้ยประกันเริ่มตนที่ 330 บาท ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง**  
การประกันไมคุมครอง 



 

 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป�วยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไส
ต่ิง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความ
เสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บ
จากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุด
งาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม 

อัตราคาบรกิาร *ไมรวม* 
1. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา

โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซกัรดี มนิิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมที่
ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

2. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีตองการใบกาํกับภาษี) 
3. คาทิปคนขับรถ, ไกดทองถิ่น และหัวหนาทัวร จํานวน 2,000 บาท/ทริป/ทาน 

(เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
4. คาทําวีซาชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดรับการยกเวนยืน่วีซากรุป (กรณีตางชาติ จายเพ่ิมจากคาทัวร 

400 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการยืน่วีซาเอง) 
5. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (4 วันทําการ) ทานละ 1,800 บาท 
6. คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเด่ียว (ดวน 2 วันทําการ) ทานละ 2,925 บาท 
เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการชําระคาบริการ 
 กรุณาชําระทั้งหมดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมชัน่   

(ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันท่ีทําการจอง) 
(กรณีไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง กรณีเช็คของทานถูก
ปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ)์ 
หมายเหตุ หากชําระเงนิในแตละสวนแลว กรณุาสงสําเนาการโอนเงิน ใหเจาหนาที่ทุก

คร้ัง 
 รบกวนสแกนหนาพาสฯ แบบเต็ม และเห็นชัดเจน หลังจากการชําระเงิน 

การยกเลิกการเดินทาง 
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนคาใชจายทั้งหมด  
 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
 แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ

คาใชจายท้ังหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคนเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ



 

 

เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวี
ซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได 

 ยกเวนกรุปที่ออกเดินทางชวงเทศกาลวันหยุด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสาย
การบินมีการการันตีมดัจําที่น่ังกับสายการบินและคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ 
เชน CHARTER FLIGHT จะไมมกีารคืนเงนิมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกดวย
กรณีใดๆ 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก 
หรือ เขาประเทศท่ีระบไุวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาทัวรไมวา
กรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไมเดินทาง  พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจํา
คืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 

100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติก
ใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถอืไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมขีนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบิน
เทาน้ัน  

 ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ 
จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบูแชมพู ของตวัสวนตัวไปเอง 
เน่ืองจากรัฐบาลทองถิ่นตองการรักษาส่ิงแวดลอมและลดการทิ้งขยะ จึงไมมีบริการที่
โรงแรม 

 หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเป�าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี 
 
 
 



 

 

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

เดินทางตองไมมกีาร ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารดุ  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนา
เต็ม   

3. รูปถายหนาตรง รปูสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลังสีขาวเทาน้ัน ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นท้ัง
ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเส้ือสีขาว เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือ
ชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดบั สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมีอายุไม
เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทาน
เอง)  

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

5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกบัสูติบตัร (ใบเกดิ) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําท่ีเขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาติการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรบัรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบนั ข้ันต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

 
 



 

 

หมายเหตุ  
 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผู
เดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา
ประเทศจีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 
ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรณุาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยืน่เอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการยื่นวซีาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีท่ีทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได) 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ 5,360 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาทีฝ่�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ทีถ่ายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายท่ีมีววิดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยนืเอียงขาง มาตัดใชเพื่อย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรปูท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

(ตางชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม 
สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด อิตาล ีลิทัวเนีย 

ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน 

สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการยืน่วีซาโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา** 
 
ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 



 

 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME.....................................................SURNAME....................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน    หมาย     หยา   ไมไดจดทะเบียน   
  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส
................................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)    
.................................................................................................................................................................
.............. รหัสไปรษณีย................................... โทรศัพทบาน.........................................มือถือ
........................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.................................................................................................................................................................
........................................................................ รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทบาน
........................................ 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ)............................................................................ 
ตําแหนงงาน
.......................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา ปจจุบัน(ภาษาอังกฤษตวัพิมพ
ใหญ)…………………...….....…………………….…………….... 
........................... ................................................ รหัสไปรษณีย .......................................โทร
............................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
กรณีปจจบัุนทานเกษียณแลว ตองกรอกท่ีอยูสถานท่ีทํางานลาสุดกอนเกษียณ (ภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ) 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................รหัสไปรษณีย .......................................โทร
................................. 



 

 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูต
จะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     ไมเคย     เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป
................. 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบ ุ
เม่ือวันที.่................. เดือน.................ป...........................  ถึง วนัที่.....................เดือน...................ป
................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ  
สําหรับคนโสดขอใหระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับทานที่สมรสแลวใหระบุชื่อสามี หรือ ภรรยา 
เทาน้ัน!! (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. บิดา ชื่อ (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 และกรอกรายละเอียดแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงเพ่ือใชในการขอย่ืนวีซา 
** ถาเอกสารสงถึงบรษัิทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี ้ 
(โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทตูจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-
2245-7033 
 
 


