
 

 

รหัสทัวร B2B1902411 
ทัวรจีน เที่ยวครบ 3 เมือง หงัโจว เซี่ยงไฮ ปกกิ่ง 5 วัน 3 คืน   [CA] 
ลองทะเลสาบซีหู  หาดไวทาน   น่ังรถไฟความเร็วสูง   หอฟ�าเทียน
ถาน  ไกขอทาน+หมูตงโพ   เสี่ยวหลงเปา    เปดปกกิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 ไปครั�งเดียวเที�ยวครบ � เมือง หงัโจว เซี�ยงไฮ้ ปักกิ�ง � วัน � คืน 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม ����  

ราคาเริ�มต้นเพียง 19,900.- 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00) 

23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอรไชนา 
โดยมีเจาหนาที่ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – ลองเรือทะเลสาบซีหู – หมูบานใบชาหลงจิ่ง 
– HANGZHOU OUTLET – ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย 

02.10 น. ออกเดินทางสู เมืองหังโจว โดยเที่ยวบินที ่CA716 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความ

เปนมายาวนาน ปรากกฎรองรอยในสมัยราชวงศฉิน มีช่ือเรียกวาเมืองเฉียนถัง สมัย
ราชวงศสุยเปล่ียนเปนหังโจวตอมาในสมัยราชวงศซงไดตั้งหังโจวเปนเมืองหลวง หังโจว
เปนเมืองงดงามดวยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ตนไม และสวนจนไดรับสมญานาม
วา “สวรรคบนดิน”เน่ืองจาก ซูโจว+หังโจว = ซูหัง แปลวา ฟากฟ�ามีสรวงสวรรค บนผืน
ปฐพี ก็มี ซู หัง จากน้ันนําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมือง 

 นําทาน ลองเรือทะเลสาบซีหู  ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมี
ลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเน้ือที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 
กิโลเมตร น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบดวยภูเขาและอีกหน่ึงดานเปน
เมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 แหงและสถานที่ชมทิวทัศน
มากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หน่ึงภูเขา สองทางสามเกาะ หาทะเลสาบ และ
สิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซึ่งเปนที่มาของตํานานเร่ือง “นางพญางู
ขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรน้ําลึกตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดช่ืน

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00) 
วนัที� 2. หงัโจว (สนามบินหงัโจวเสี�ยวซาน) – ลอ่งเรือทะเลสาบซีห ู– หมู่บ้านใบชาหลงจิ�ง – HANGZHOU OUTLET – ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย  
วนัที� 3. หงัโจว – เซี�ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(ยาบวัหมิะ) – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery – ย่านซนิเทียนตี � – หาดไวท่าน – อุโมงเลเซอร์ 
วนัที� 4.  เซี�ยงไฮ้ – รถไฟความเร็วสงูปักกิ�ง – หอฟ้าเทียนถาน – ถนนหวงัฝู่ จิ�ง 
วนัที� 5. จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวงักู้ กง – ร้านยางพารา – ศูนย์หยก – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ�ง(สนามบินปักกิ�งแคปปิตอล) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

(CA979 : 1940-23.50) 



 

 

รอบๆ ทะเลสาบแหงน้ีที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยววา “พฤกษชาติในนครินทร” 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ  ไกขอทาน+หมูตงโพ) 

 นําทานสู หมูบานใบชาหลงจิ่ง ที่มีคุณภาพดี, ชาหลงจิ่ง หรือชาบอมังกร ,ชาชนิดน้ีอยู
ใน 10 อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มีแหลงกําเนิดที่เมืองหังโจว จังหวัดซีเจียง หลักฐานที่
พูดถึงชาหลงจิ่งจนเปนตํานานปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่ 
8 เปนตนมา   
นําทานสู HANGZHOU OUTLET   สถานที่ชอปปم�งสุดฮิตของชาวหังโจว ที่เต็มไป
ดวยสินคาเสื้อผา แฟช่ัน กระเป�า รองเทา และอ่ืนๆอีกมากมาย อิสระใหทานเลือกชอป
ปم�งสนิคาตามอัธยาศัย  
จากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�ง ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายน้ีมีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณ
สวนหน่ึงแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสี
คราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกับสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเลนมากมาย 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภตัตาคาร   

ที่พัก โรงแรม  LIANG AN INTERNATIONAL   HOTEL หรือเทียบเทาระดบั  4 ดาว 

วันที่ 3 หังโจว – เซี่ยงไฮ  – รานนวดเทา(ยาบัวหิมะ) – ถนนนานกิง – Starbucks 
Roastery Roastery – ยานซินเทียนตี้ – หาดไวทาน – อุโมงเลเซอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 

นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของ
ภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟช่ัน และการ
ทองเที่ยว เซี่ยงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซี่ยงไฮเปน
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย นําทานสู ศูนยนวด
เทา(ยาบัวหิมะ)  พรอมฟงบรรยายเกี่ยวกับการแพทยโบราณจีน อดีตถึงปจจุบัน การ
สงเสริมการใชสมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันป รับฟงการวินิจฉัยโรคโดยแพทย
ผูเช่ียวชาญ  พรอมผอนคลายนวดฝ�าเทา   
หมายเหตุ  : ขอความรวมมือ กรุณาแชเทาทุกทาน (ไมมีคาใชจาย)  
 นําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของเซ่ียงไฮ
สรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มีความยาว
ถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 ฝากฝم�งของ
นานจิงลู เปนที่ต้ังของรานคามากมาย มีทั้งรานขายเส้ือผาแฟช่ัน รานขายของที่ระลึก 
รานอาหาร ภัตตาคารหรู รานจิวเวลร่ีช่ือดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถิ่น   



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเดินทางสู Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซ่ียงไฮ ใหญกวา
สาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการในเซ่ียง
ไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความย่ิงใหญอลังการแลว ยังมี
บารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบกาแฟยาวที่สุด
ในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเคร่ืองด่ืมตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเคร่ืองดื่มที่มีเฉพาะสาขาน้ี
แหงเดียวเทาน้ัน   
นําทานสู ยานซินเทียนตี้ ยานฮิปเตอรใจกลางนครเซ่ียงไฮ ที่วัยรุนตองมา กลายเปน
สถานที่ทองเที่ยวติดอันดับตนๆไปแลว สําหรับแหลงชอปปم�งแหงน้ี ไมแพแหลงชอปปم�ง
รุนพี่ อยาง ถนนนานกิง ถนนอูเจียง Yu Yuan Bazaar ถือวาเปนอีก 1 ไฮไลทเด็ด
ของนครแหงน้ี เน่ืองจากเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร สิ่งปลูกสรางที่ใชอิฐบล็อกแบบ
สถาปตยกรรมแบบ Shikumen (ซิกเหมิน) การผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม
ตะวันตกกับจีนเขาดวยกัน ทางเดินหิน กําแพงหิน ประตูหิน บานเมืองเกาแตดูแลรักษา
อยางดี   



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ต้ังอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมคีวามยาวจากเหนือ

จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดช่ือวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี่ยงไฮ อีกทั้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหน่ึงของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ
สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ต้ังของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ  
จากน้ันนําทานน่ัง รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึก
ลงไปจากพื้นแมน้ํา 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอร
เปนรูปตางๆ   

 

 
ที่พัก โรงแรม  KAIYUAN MANJU  HOTEL    หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 



 

 

วันที่ 4 เซี่ยงไฮ – รถไฟความเร็วสูงปกกิ่ง – หอฟ�าเทียนถาน – ถนนหวังฝู�จ่ิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานสู สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ  เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุงหนาสู ปกกิ่ง (ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4-5 ช่ัวโมง)  เปนเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีความยาวทั้งหมด 
1,318 กิโลเมตร และวิ่งผานปกกิ่ง เทียนจิน เหอเป�ย ซานตง อันฮุย เจียงซูและเซ่ียงไฮ
ทั้งหมด 7 เมืองใหญ   
(หมายเหตุ : กระเป�าเดินทางและสัมภาระทุกช้ิน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ลูกคา
ตองเปนผูจัดการและดูแลเอง โปรดทราบ หามนําของมีคม อาทิเชน  มีด ไฟเช็ค 
กรรไกรตัดเล็บ  และของมีคมตางๆ ขึนรถไฟความเร็วสูง ไมวาจะพกติดหรือวาใส
กระเป�าใบใหญก็ตาม หากมีการแสกนตรวจพบ เจาหนาที่จะทําการยึดสิ่งของนั้นทันท)ี 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบชุด KFC  หรือ  MC DONOLD  ระหวางเดินทาง

บนรถไฟ 
 เดินทางถึง สถานีรถไฟปกกิง่  นําทานเดินทางสู หอฟ�าเทียนถาน ต้ังอยูทางทิศใตของ

กรุงปกกิ่ง มีเน้ือที่ทั้งหมด 273 เฮกตาร เปนสถานซึ่งจักรพรรดิแหงราชวงศหมิง และ
ราชวงศชิงใชเปนที่บวงสรวงเทพยดา ในระยะยางเขาฤดูหนาวถึงเดือนอายตาม
จันทรคติทุกป พระจักรพรรดิจะเสด็จไปประกอบพระราชพิธีบวงสรวงที่น่ันเพื่อใหการ
เก็บเกี่ยวไดผลอุดม ประกอบดวยตําหนักฉีเหนียนเต้ียน ตําหนักหวงฉงอ่ีและลานหยวน
ชิว เปนตน 



 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   
 นําทานเดินทางสูยานแหลงชอปปم�ง ถนนหวังฝูจิ่ง เปนศูนยกลางการคาและการชอปปم�ง

ของวัยรุนและนักทองเที่ยวที่มาเยือน เปนอยางมากที่สุดของในเมืองปกกิ่ง อิสระให
ทานชอปปم�งตามอัธยาศัย   

ที่พัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกูกง – รานยางพารา – ศูนยหยก – ตลาดหง
เฉียว – ปกกิ่ง(สนามบินปกกิ่งแคปปตอล) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CA979 : 1940-23.50) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
 นําทานเดินทางสู จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเปนจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก จัตุรัส

เทียนอันเหมิน ตั้งอยูใจกลางกรุงปกกิ่ง ความยาวต้ังแตทิศเหนือจรดทิศใต 880 เมตร 
ทิศตะวันออกจรดทศิตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถ
จุประชากรไดถึง 1,000,000 คน ปจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเปนจัตุรัสใจกลาง
เมืองที่ใหญที่สุดในโลก ลอมรอบดวยสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ ไดแก หอประตู
เทียนอันเหมินที่ต้ังอยูทางทิศเหนือสุดของจัตุรัส ธงแดงดาว 5 ดวงผืนใหญโบกสะบัด
อยูเหนือเสาธงกลางจัตุรัส อนุสาวรียวีรชนใจกลางจัตุรัส มหาศาลาประชาคมดานทิศ
ตะวันตกของจั ตุ รัส ตลอดจน พิพิ ธภัณฑการปฏิวั ติแหงชาติและพิพิ ธภัณฑ
ประวัติศาสตรชาติจีนทางฝم�งตะวันออก นอกจากน้ีทางดานทิศใตยังมี หอรําลึกทาน
ประธานเหมาและหอประตูเจิ้งหยางเหมิน หรือเฉียนเหมิน   



 

 

 
 นําทานเดินทางสู พระราชวังกูกง สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิหยงเลอแหงราชวงศหมิง 

เปนทั้งบานและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศหมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค 
พระราชวังเกาแกที่มีประวัติศาสตรยาวนานกวา 500 ป มีช่ือในภาษาจีนวา ‘กูกง’ 
หมายถึงพระราชวังเดิม มีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลวา ‘พระราชวัง
ตองหาม เหตุที่เรียกพระราชวังตองหาม เน่ืองมาจากชาวจีนถือคติในการสรางวังวา 
จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแหงสวรรค ดังน้ันวังของบุตรแหงสวรรคจึงตองเปน ‘ที่
ตองหาม’ คนธรรมดาสามัญไมสามารถลวงลํ้าเขาไปได 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ สุกี้มองโกล) 

 นําทานเลือกซื้อ ผลิตภัณฑยางพารา ที่ทําดวยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของ
ประเทศจีนสินคามากมาย เชนหมอนยางพาราที่ไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี และยังได
ฟงบรรยายขั้นตอนกระบวนการเปนความรูอีกดวย  
นําทานแวะชม ศูนยหยก สําหรับชาวจีนแลวน้ันหยกเปรียบเสมือนเคร่ืองสงเสริมดวง
ชะตาและอัญมณีที่มคุีณภาพและมช่ืีอเสียงของประเทศจีน ใหทานไดฟงบรรยายวิธีการ



 

 

เลือกซื้อหยกแทที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมเชนกําไรหยก แหวนหยก 
นําทานเดินทางสู ตลาดหงเฉียว ใหทานไดอิสระชอปปم�งสินคาพวกกระเป�า รองเทา 
เส้ือผา COPY แบรนเนมยี่หอดังตางๆ มากมาย   

 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินปกกิ่ง 
19.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่CA979 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
23.50 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

  
อัตราคาบริการ : ไปครัง้เดียวเที่ยวครบ 3 เมือง หังโจว เซี่ยงไฮ ปกกิ่ง 5 วัน 3 คืน โดยสาย

การบนิแอรไชนา                      

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

ไมรวม
ตั๋ว 

ทานละ 

วันที่ 11-15 ต.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 
4,500.

- 9,900.- 

วันที่  18-22 ต.ค. 62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 
4,500.

- 9,900.- 

วันที่ 22-26 ต.ค. 62 20,900.- 23,900.- 23,900.- 
4,500.

- 9,900.- 

วันที่ 06-10 พ.ย. 62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 
4,500.

- 9,900.- 

วันที่ 22-26 พ.ย. 62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 
4,500.

- 9,900.- 

วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 19,900.- 22,900.- 22,900.- 
4,500.

- 9,900.- 
วันที่ 29 ธ.ค.-02 

ม.ค.63 24,900.- 27,900.- 27,900.- 
4,500.

- 
12,900.

- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวม

รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซาจีน) 



 

 

 
ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 

ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 
กรณีเด็กอายต่ํุากวา 20 ป บริบูรณ นับจากวนัเดินทางกลับคิดคาบริการเพิม่ ทานละ 

3,000 บาท 
 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถา
ผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ

เจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการ
ทัวรรวมทั้งไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทาง
บริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 

เก็บคาใชจายทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับ

สายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ



 

 

หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra 
Flight และ Charter Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวร
ทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกนัอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทาน

ละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะ

จากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 



 

 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 

บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการ

บินกําหนด 20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่ง

เพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิด
เหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน 
ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุด
งาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขา
ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



 

 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง 
หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับ
สูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณ
ดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการ
ยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ 
หนวยงานที่ ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญา
ใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการ
คืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ
มาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่
ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ

ไมชํารุด 



 

 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก 
อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน**  

 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด

ขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ 

Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชน

ของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติ

บัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ 
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาต
ใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน 
ที่อยูที่ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่
ทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาให
ขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการ
โทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณา
เตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอน
ออกเดินทาง) 



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซา
ใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เปน
เอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการ
เดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมอืงดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบ
กฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแล
บัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจ
ตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ ทํางานใน

ประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอ

วีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่
สถานทูตจีน 

 
คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัท
สามารถขอวีซาใหได 
1.  หนังสอืเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับ
ประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 
เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  



 

 

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด
ขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรส

ฉบับแปลรับรองตราประทับรานที่แปล 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่น

ทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทาง

ลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: 
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ 
ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย ลกัเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด 
โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 



 

 

**การขอวซีาเขาประเทศจีน  
สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมี
การปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามัน
เพิ่มตามความเปนจริง 
 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรณุากรอกขอมูล
ดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู
สมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ
ใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 

ที่อยูสถานที่ทาํงาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคญัมาก กรณุาแจงเบอรที่ถกูตองทีส่ามารถตดิตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกบัทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ
........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วันที.่........... เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหต ุ
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถงึบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทาํให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทัง้น้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


