
 

 

รหัสทัวร B2B1903474 
ทัวรจีน เทศกาลปใหม หังโจว ผูโถวซาน หนานไหกวนอิม 
5 วัน 3 คืน (CA) 
ไหวเจาแมกวนอิม   เกาะผูโถวซาน   ลองทะเลสาบซีห ู
วัดพระหยกขาว   เสี่ยวหลงเปา   กุงมงักร 
 

 



 

 

 
   
 
 

 
 

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

23.00 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคานเตอร U สายการบินแอร
ไชนา โดยมีเจาหนาท่ี คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและ
เอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

วันที่2 หังโจว (สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน) – หนิงปอ – เกาะผูโถวซาน – วัดผูจี้ – วัดไผ
มวง – วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป – หนานไหกวนอิม – หนิงปอ 

02.10 น. ออกเดินทางสู เมืองหังโจว  โดยเท่ียวบินที ่CA980 (บริการอาหารบนเครื่อง) 
07.00 น.  เดินทางถึง สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน เมืองหังโจว เปนเมืองที่มีประวัติศาสตรความ

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

เชา รับประทานอาหารเชา แบบเมนูเซ็ต KFC หรือ Mc Donald ระหวางเดินทาง 

เดนิทาง สงิหาคม –พฤศจกิายน ����  

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA716 : 02.10-07.00) 
วนัที� �   หงัโจว (สนามบินหงัโจวเสี�ยวซาน) – หนิงปอ –เกาะผู่โถวซาน –วดัผูจ้ี � – วดัไผ่ม่วง – วดัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป – หนานไห่กวนอิม- 

หนิงปอ  
วนัที� �   หนิงปอ – หงัโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีห ู-หมู่บา้นใบชาหลงจิ�ง- ถนนโบราณเหอฝั� งเจีย 
วนัที� �.  หงัโจว-เซี�ยงไฮ-้ศนูยห์ยก – วดัพระหยกขาว – ศนูยผ์า้ไหม -ตลาดเฉินหวงัเมี�ยว – หาดไว่ทาน-อโุมงเลเซอร ์
วนัที� �.  ศนูยส์มนุไพรจีน – ศนูยผ์ลิตภณัฑย์างพารา – ถนนนานกิง – Starbucks Roastery Roastery– เซี�ยงไฮ ้(สนามินเซี�ยงไฮผู้่ตง)  

– กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CA805 : 23.15-02.25+1) 

ราคาเริ�มต้นเพยีง 15,900.- 



 

 

 นําทานเดินทางสู เกาะผูโถวซาน (ใชเวลาเดินทางประมาณ4 ชม.) นําทานสู ทาเรือ
จูเจียเจียน เพ่ือโดยสารเรือขามฟากสูเกาะผูโถวซาน (ใชเวลาในการน่ังเรือประมาณ 15 
นาที) เปนเกาะ 1 ในจํานวน 670 เกาะ นอยใหญของหมูเกาะตานซาน มณฑลเจอเจียง 
ซึ่งถือเปนเกาะพุทธคีรี 1 ใน 4 แหงของเมืองจีน นอกเหนือจาก จิ่วหัวซาน มณฑลอัน
ฮุย งอไบ มณฑลเสฉวน และอูไถซาน มณฑลซานซี เปนเกาะขนาดเล็กมีเน้ือที่ประมาณ 
11.82 ตารางกิโลเมตร มีสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สักการบูชาเจาแมกวนอิมหลาย
วัด และวิหารที่สรางขึ้นตั้งแตราชวงศถังและซงรวมอยูดวย   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเดินทางสู วัดผูจี้ ซึ่งวัดแหงแรกมีชื่อเสียงมากที่สุดในเกาะผูโถวซานสักการะเจา

แมกวนอิมปางนั่งสมาธิที่ใหญที่สุดกินเนื้อที่ประมาณ 37,019 ตารางเมตร วิหารตาเย
วียนทงเปนวิหารที่ใหญที่สุดของวัดมีความยาว 47 เมตรลึก 29 เมตร และสูง 21 
เมตร จะแตกตางจากวัดพุทธทั่วไป เนื่องจากมีองคเจาแมกวนอิมเปนพระประธานสูง 
8.8 เมตร  นําทานสู วัดไผสีมวง วัดที่มีตนไมไผเปนสีมวง ซึ่งโดยปกติไผที่เราเห็น
โดยทั่วไปจะเปนสีเขียว  

 
  

จากนั้นเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป เปนวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริม
ทะเล เปนที่ประดิษฐาน องคเจาแมกวนอิมที่แกะสลักจากไม ทาทับดวยสีทอง เปนองค
เจาแมกวนอิมองคแรกของเกาะผูโถวซาน สรางขึ้นในป ค.ศ. 916 ตรงกับสมัยราชวงศ
ถัง เปนยุคเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน เลากันวาหลวงพอฮุยเออซึ่งเปน



 

 

พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ�น ท่ีเดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเปนครั้งที่สาม ไดอัญเชิญองค
เจาแมกวนอิมจากอูไถซาน มณฑลซานซี เพื่อนํากลับไปยังประเทศญี่ปุ�น ขณะที่ผาน
เกาะผู โถวซานไดเกิดพายุฝน ไดอาศัยบริเวณสวนไผมวงนี ้ เปนที ่หลบฝนอยู เปน
เวลานานเขาใจวาองคเจาแมกวนอิมไมรับเชิญไปญี่ปุ�นดังนั้นจึงรวมกับชาวพื้นเมือง
สรางศาลเล็กๆ ไวในบริเวณดังกลาว พรอมตั้งชื่อศาลแหงนี้วา “วัดเจาแมกวนอิมไม
ยอมไป” บริเวณน้ีสามารถชมถํ้าเฉาหยินตง ซึ่งเปนสถานที่ปรากฏตัวของเจาแมกวนอิม
และหลักศิลาจารึก เตือนวา “หามตามไปและหามจุดตะเกียงนิ้ว”พรอมทั้งสามารถชม
พระนอนในทะเล  
จากนั้นนําทานสักการะ พระโพธิ์สัตวกวนอิม (หนานไหกวนอิม) องคใหญและงดงาม
ที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ ่งประดิษฐานอยู ที ่ตําหนักริมทะเล อันเปนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวผูถอซานใหความเคารพนับถือมากกวา 2,000 ป  นําทานเดินทางกลับ
สูทาเรือจูเจียเจ่ียว  เพ่ือเดินทางกลับสูที่พัก เมืองหนิงปอ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร   

ที่พัก โรงแรม NINGBO JIALE  HOTEL หรือเทียบเทา (เมืองหนิงปอ) 

วันที่ 3 หนิงปอ – หังโจว – ลองเรือทะเลสาบซีหู –หมูบานใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอ
ฝم�งเจีย 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานออกเดินทางสู เมืองหังโจว (ใชเวลาเดินทางปราณ 4 ชม.) เปนเมืองที่มี
ประวัติศาสตรความเปนมายาวนาน  จากนั้น นําทานลองเรือทะเลสาบซีหู ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันตกของเมืองหังโจวทะเลสาบมีลักษณะใกลเคียงกับวงรี มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. 



 

 

ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร นํ้าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร สามดานถูกลอมรอบ
ดวยภูเขาและอีกหนึ่งดานเปนเมืองรอบซีหู ประกอบไปดวยสถานที่สําคัญมากกวา 30 
แหงและสถานที่ชมทิวทัศนมากกวา 40 แหง โดยจุดสําคัญก็ไดแก หนึ่งภูเขา สองทาง
สามเกาะ หาทะเลสาบ และสิบทิวทัศน นําทานลองเรือผานชม สะพานขาดซึ่งเปนที่มา
ของตํานานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทรนํ้าลึกตลอดจน
ชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแหงนี้ที่ไดรับสมญานามจากนักทองเที่ยว
วา “พฤกษชาติในนครินทร” 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ไกขอทาน+หมูตงโพ) 

 ออกเดินทางสู ศูนยใบชา ที่มีคุณภาพด,ี ชาหลงจิ่ง หรือชาบอมังกร ,ชาชนิดน้ีอยูใน 10 
อันดับชาที่ดีที่สุดของโลก มีแหลงกําเนิดที่เมืองหังโจว จังหวัดซีเจียง หลักฐานที่พูดถึง
ชาหลงจิ่งจนเปนตํานานปรากฎในตําหรับการปรุงชาของวังหลวงตั้งแตศตวรรษที่ 8 
เปนตนมา  



 

 

 
 จากน้ัน ใหทานอิสระชอปปم�ง ถนนโบราณเหอฝم�งเจีย เปนถนนสายหน่ึงที่สะทอนใหเห็น

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมอันเกาแกของหังโจวไดอยางดี ถนนสายนี้มีความยาว 
460 เมตร กวาง120เมตร ในปจจุบันยังคงไวซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณ
สวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้นใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสี
คราม อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัยกับสินคาพื้นเมือง ของที่ระลึกและของเลนมากมาย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  HANGZHOU LIANG  INTER  HOTEL    หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 หังโจว-เซี่ยงไฮ-ศูนยหยก – วัดพระหยกขาว – ศูนยผาไหม –ตลาดเฉินหวังเม่ียว-
หาดไวทาน-อุโมงเลเซอร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   
 นําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เปนเมืองศูนยกลางความเจริญในดานตางๆ ของ

ภูมิภาคทั้งทางดานเศรษฐกิจ การคา การเงิน การลงทุน รวมถึง ดานแฟชั่น และการ
ทองเที ่ยว เซี ่ยงไฮจึงนับเปนความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือไดวาเซี ่ยงไฮเปน
สัญลักษณของจีนยุคใหมในดานความกาวหนาและความทันสมัย   



 

 

 
 นําทานเยี่ยมชม ศูนยหยก อัญมณีลํ้าคา เครื่องประดับที่นิยมกันอยางแพรหลายเพราะ

เช่ือวาใส แลวจะชวยป�องกันอันตรายได ใหทานไดเลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก หรือผี
เซียะสัตวมงคลท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน   
นําทานชม วัดพระหยกขาว ตั้งอยูบนถนนอานเหยี่ยนในเขตผูถอ กลางเมืองเซี่ยงไฮ 
เปนวัดศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธใน เซี่ยงไฮ และเปนวัดที่นักทองเที่ยวเขานมัสการ
เปนจํานวนมากที่สุดของเมืองเซี่ยงไฮ ภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนั่งทั้ง 2 องค สลัก
จากหยกทั้งแทง แสงสวางและแสงสะทอนของหยกขาวน้ันทําใหองคพระพุทธรูปมีความ
งดงามสวางเจิดจายิ่งขึ้น องคพระพุทธรูปปางนั่งมีความสูง 190 เซนติเมตร และ หุม
ดวยเพชรพลอย หินมโนรา และ มรกต แสดงถึงการถือศีลอดอาหารและตรัสรู แจง
พระพุทธเจา สวนพระพุทธรูปปางไสยาสน มีความยาว 96 เซนติเมตร นอนเอียง
ดานขวาและหนุนพระเศียรดวยพระหัตถขวาและพระหัตถซายวางบนขาดานซาย 
ลักษณะเชนนี้เรียกวา ปรินิพพาน ใบหนานิ่งสงบแสดงถึง สันติสุข ของพระศากยมุนี 
เมื ่อครั ้งทานไดจากโลกนี ้ไป ภายในวัด ยังมีพระนอนองคอื ่นๆ ซึ ่งมีความยาว 4 
เซนติเมตร ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร โดยเจาอาวาสองคที่สิบ ในป ค.ศ.
1989 มากกวานี้ยังมีภาพวาดโบราณ และคัมภีรพระไตรปฎก จัดวางไวอีกสวนของวัด 
ถึงแมวาประวัติของพระหยกขาวจะไมยาวนาน ความเกาแกและสถาปตยกรรมแบบ
เรียบงายทําใหวัดแหงน้ีมีความโดดเดนและไมอาจเลียนแบบได ในเมืองทันสมัยเชนน้ี    



 

 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานเยี่ยมชม ศูนยผาไหม ผลิตภัณฑที่ทําจากไหม ไมวาจะเปนเสื้อผา ผาพันคอ 
ฯลฯ ชมวิธีการนําเสนไหมออกมาผลิตเปนสินคาทั้งใชเครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรัง
แฝดเพ่ือมาทําไสนวมผาหมไหม เหมาะกับการซื้อเปนทั้งของฝากและใชเอง  
นําทานสู ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันวา ศาลเจาพอหลักเมือง เคยตั้งอยูใจ
กลางเมืองเกา ซึ่งไดกลายเปนศูนยรวมสินคาและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ
ของชาวเซี่ยงไฮซึ่งมีการผสมผสานระหวางอดีตและปจจุบันไดอยางลงตัว ซึ่งเปนยาน
สินคาราคาถูกที่มีชื่ออีกยานหน่ึงของนครเซี่ยงไฮ ใหทานอิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย 

 
 นําทานสูบริเวณ หาดไวทาน ตั้งอยูบนฝم�งตะวันตกของแมน้ําหวงผูมีความยาวจากเหนือ

จรดใตถึง4กิโลเมตรเปนเขตสถาปตยกรรมที่ไดชื่อวา “พิพิธภัณฑนานาชาติ” ถือเปน
สัญลักษณที่โดดเดนของนครเซี ่ยงไฮ อีกทั ้งถือเปนศูนยกลางทางดานการเงินการ
ธนาคารที่สําคัญ แหงหนึ่งของเซี่ยงไฮ ตลอดแนวยาวของไวทันเปนแหลงรวมศิลปะ



 

 

สถาปตยกรรมที่หลากหลาย เชน สถาปตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการ
ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เปนที่ตั้งของหนวยงานภาครัฐ 
เชน กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญของธนาคารตางชาติ เปนตน นําทานน่ัง 
รถไฟอุโมงเลเซอร ลอดอุโมงคใตแมน้ําหวังผู ซึ่งเปนอุโมงคสรางลึกลงไปจากพื้นแมน้ํา 
9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแตงดวยไฟเลเซอรเปนรูปตางๆ 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ กุงมังกร) 

ที่พัก โรงแรม HOLIDAY  INN  EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
ศ ูนยสมุนไพรจีน – ศูนยผลิตภัณฑยางพารา – ถนนนานกิง – Starbucks 
Roastery Roastery – เซี่ยงไฮ (สนามบินเซี่ยงไฮผูตง)  – กรุงเทพฯ (สนามบิน
สุวรรณภูมิ) (CA805 : 23.15-02.25+1) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  จากนั้น ชมศูนยสมุนไพรและคนควายาแผนจีนโบราณ เป�าซูหลิง หรือในชื่อวา ยา

บัวหิมะ ยาประจําบานที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศนและฟงพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพร
จีนแตละชนิด และนําทานเขาชมศูนยผลิตภัณฑยางพารา สินคาแปรรูปที่ไดรับความ
นิยมในปจจุบัน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา) 
 จากนั้นนําทานสู ถนนนานกิง หรือ นานจิงลู ( Nanjing Lu) เปนถนนที่เกาแกของ

เซี่ยงไฮสรางขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1851 ถือวาเปน walking street หรือ ถนนคนเดิน มี
ความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร พื้นถนนปูดวยหินออน และมีลวดลายเซรามิกสวยงาม 2 
ฝากฝم�งของนานจิงลู เปนที่ตั้งของรานคามากมาย มีทั้งรานขายเสื้อผาแฟชั่น รานขาย
ของที่ระลึก รานอาหาร ภัตตาคารหรู รานจิวเวลรี่ชื่อดัง ทั้งรานที่เปนของคนจีนทองถิ่น 



 

 

และของตางชาติ รานฟาสตฟู�ด มีตั้งแต ราน KFC, McDonald, SUBWAY Pizza 
Hut รานไอศครมี  

 
 นําทานสูราน  Starbucks Reserve Roastery สาขาใหมในเซี่ยงไฮ ใหญกวา

สาขาปกติ 300 เทา สําหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปดใหบริการในเซี่ยง
ไฮใหมหมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ท่ีผานมาน้ี สาขาน้ีนอกจากความยิ่งใหญอลังการแลว ยังมี
บารจิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต  ขึ้นแทนเปนสาขาที่มีบารจิบกาแฟยาวที่สุด
ในโลกของ Starbucks ลูกคาสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของ
กาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องด่ืมตางๆ กวา 100 เมนู รวมทั้งเครื่องด่ืมที่มีเฉพาะสาขาน้ี
แหงเดียวเทาน้ัน 

 

 
 สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสู สนามบินเซี่ยงไฮผูตง 

23.15 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที ่CA805 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
02.25+1 

น. 
เดินทางถึงสนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

อัตราคาบริการ : หังโจว ผูโถวซาน หนานไหกวนอิม 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอรไชนา 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
20 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

วันที่ 14-18 ส.ค. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 6,900.- 

วันที่ 10-14 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 6,900.- 
วันที่ 22-26 ต.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,900.- 
วันที่ 07-11 พ.ย. 62 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 5,900.- 
วันที่ 21-25 พ.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 6,900.- 
วันที่ 05-09 ธ.ค.62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 7,900.- 

วันที่ 28 ธ.ค.-01ม.ค.62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 12,900.- 
ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,900.- ราคานี้รวม

รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวีซาจีน) 
 

ราคานี้ไมรวมคาวีซาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน/ทาน/ทริป 

กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป บรบิูรณ นับจากวนัเดินทางกลับคดิคาบรกิารเพ่ิม ทานละ 3,000 
บาท 

 
อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสอืเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 



 

 

2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ 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 เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายใน
เท่ียวบินน้ันๆ 

 
กรณีคณะออกเดินทางได           

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.  คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบ ุ
4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการที่ระบ ุ
5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ



 

 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุ มครองในระหวางการเดินทาง คุ มครองในวงเงินทานละ 
1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล 

 เพ่ิมเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม่ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทานั้น ในกรณีที่นํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

20 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ทาน/ทริป 

 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, 
อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เหตุ
สุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากได
สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  



 

 

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเดี่ยวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 
 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 
4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด ็ ก ฉ บั บ แ ป ล ( โ ด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร  ม ไ ด  ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 



 

 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
 
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพ่ิม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพวิเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เส้ือยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 



 

 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน   6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 
- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

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

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายทีเ่ปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พริ้นซจากคอมพิวเตอร 
 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,125 บาท  
 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ:  
ออสเตรีย เบลเย่ียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด อิตาลี ลิทวัเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย 

โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 
สวิสเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงให

ทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เนื่องจากสภาวะนํ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปน
จริง 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูล
ดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคูสมรส .......................................................... 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทาง
สถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
 
 
 



 

 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    
  ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันที่............ เดือน.......................ป..............  ถงึ วนัที่............ เดือน.......................ป..................   
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสมัพันธ (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบรษิัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกบ็เอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให
ทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรด
ทําตามระเบียบอยางเครงครดั) 
 
 
 
 
 
 


