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CHINA 
ฝโูจว บา้นดนิถูโ่หลว พระกระโดดก าแพง 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ ไชนา่ อสีเทริน์ 
 ชม บา้นดนิถูโ่หลว มรดกโลก ภมูปัิญญาของชาวจนีฮากกา  

 เยอืนวดัไคหยวน วดัเกา่แกข่องชาวฮกเกีย้น 
 นมัสการเจา้แมก่วนอมิ วดัหนานผูโ่ถว  
 เยอืนเกาะเปียโน มรดกโลกลา่สดุของจนี 
 เทีย่วสบาย ไมเ่ขา้รา้นช็อป ใหเ้สยีเวลา 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ    

2 
กรงุเทพ – ฟโูจว – ฉวนโจว - วดัไคหยวน - ถนน
รอบเกาะ - ถนนคนเดนิจงซาน  

✈ 🍽 🍽 
Da Yi Yi Huo Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 * 

3 
ฉวนโจว – เซยีะเหมนิ – วดัหนานผโูถว ( เจา้แม่
กวนอมิ) - เมอืงหวัอนั - บา้นดนิถูโ่หลวตา้ตี ้ - เมอืง
เซยีะเหมนิ 

🍽 🍽 🍽 
Da Yi Yi Huo Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 * 

4 
เกาะเปียโน - หมูบ่า้นนานาชาต ิ-ถนนคนเดนิหลง
โถว - ชมโชวล์ะครสตัว ์– สวนสตัว ์– หมูบ่า้นจี๋
เหมย่ - สวนอา่วหยวน - สระแขง่เรอืมงักร  

🍽 🍽 🍽 
Ling Ling Circus Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 * 

5 
เซยีะเหมนิ – เมอืงฝโูจว – สวนซหี ู- ถนน 3 ตรอก 
7 ซอย - ฝโูจว - กรงุทพ 🍽 🍽 ✈  

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

กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 
กรณีกรุป๊ออกเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

 
  

เครือ่งแอรบ์สั 777 – 300  
ทีน่ ัง่แบบ 3 – 3 

บรกิารน า้ด ืม่บนเครือ่ง 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป – ขากลบั 46 กก. 

 

 

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.50 

น. 

คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิประต ู10 เคานเ์ตอร ์T ไชนา่ อสีเทริน์ (MU) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยให ้

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
กรงุเทพ – ฟโูจว – ฉวนโจว - วดัไคหยวน - ถนนรอบเกาะ - ถนนจงซาน 
02.35  ออกเดนิทางสูเ่มอืงฝโูจว โดยเทีย่วบนิที ่MU2062 
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07.15 เดนิทางถงึเมอืง ฝูโจว เมอืงเอกของมณฑลฝูเจีย้น ชือ่ฝโูจว มคีวามหมายวา่ เมอืงแหง่โชคด ีตัง้อยูบ่รเิวณปากแม่น ้าหมิน่ 
ตรงฝ่ังตรงขา้มของเมอืงเคอืเกาะไตห้วัน ซึง่ทัง้สองฝ่ังของชอ่งแคบถูกแบง่แยกกัน นอกจากปราการธรรมชาตแิลว้ยังมกีาร

แบง่แยกดา้นระบบการปกครองอกีดว้ย ปัจจุบันฝูเจีย้นมกีารพัฒนาเป็นอย่างมาก ซึง่เมอืงฝูโจวเป็นหนึ่งใน เขตเศรษฐกจิ
พเิศษในยุคเริม่แรกๆ หลังจากนัน้ ฝูโจวก็มกีารพัฒนาขึน่อย่างรวดเร็ว หลังน าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่าน

ออกเดนิทางสูเ่มอืงฉวนโจว หรอื เมอืงแตจ้ิว๋ ทีค่นไทยรูจั้กเป็นอย่างด ีปัจจุบันฉวนโจวเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญ เป็น 1 ใน 4 
ของทา่เรอืทีส่ าคญัทีส่ดุในจนี  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าท่านไหวพ้ระ วดัไคหยวน เป็นวัดพุทธทีใ่หญ่ทีสุ่ดในมณฑลฟูเจี้ยน 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 686 ในสมัยราชวงศถ์ัง เริม่แรกนัน้วัดไคหยวนเป็นวัด

ของศาสนาพราห์ม-ฮนิดู ใชบู้ชาพระศวิะ เป็นการก่อสรา้งแบบศลิปะแบ

อนิเดยี สมัยโจละ ต่อมาไดถู้กดัดแปลงมาเป็นวัดพุทธในสมัชราชวงศถ์ัง 

ถูกเลอืกใหเ้ป็นวัดแห่งชาตใินปี ค.ศ. 1983 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู่

เมอืงหัวอัน น าทา่น น ัง่รถผา่นชมถนนรอบเกาะ ถนนสายนี้ มคีวามยาว 

31 กโิลเมตร ระหวา่งทางทีถ่นนตัดผ่าน มกีารสรา้งลูว่ ิง่ อกีทัง้ สวนหย่อม

ใหพั้กผอ่นหย่อนใจ ระหวา่งทางทา่นสามารถชมววิรมิทะเลอนัสวยงามของ

เมืองเซียะเหมนิ อีกทัง้เกาะต่างๆ ที่อยู่ดา้นตรงขา้มกันไดอ้ย่างชัดเจน 

จากนัน้น าทา่น อสิระชอ็ปป้ิง ถนนจงซาน ถนนจงซานเป็นถนนสายส าคัญ

ของเมอืงเซยีะเหมนิ ปัจจบุนัเป็นยา่นการคา้ทีส่ าคญั ทัง้สองขา้งทางมสีถาปัตยกรรมแบบยคุโคโลเนยีล ตลอดทัง้สาย  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Da Yi Yi Huo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

ฉวนโจว - เซยีะเหมนิ – วดัหนานผโูถว ( เจา้แมก่วนอมิ) - เมอืงหวัอนั - บา้นดนิถูโ่หลว   
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู ่วดัหนานผูโ่ถว เป็นวัดส าคัญขนาดใหญ่ของเมอืงเซี๊ ยะเหมนิ เป็นวัดพุทธทีส่รา้งขึน้ในชว่งราชวงศถ์ัง 
ภายในมหีอราชาสวรรคป์ระดษิฐาน พระสงักัจจายน ์และ ราชาสวรรค ์4 องค ์หอตา้สงป่าวเตีย้น ประดษิฐานพระพุทธรูป 3 

องค ์คอื พระพุทธเจา้องคใ์นอดตี ปัจจุบัน และ อนาคต ทีฐ่านดอกบัวสลักเป็นเรื่องราวพุทธประวัต ิและการเดนิทางไป
อญัเชญิพระไตรปิฎกของพระถังซ าจ๋ัง  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหวัอนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าท่านเขา้ชม บา้นดนิถู่โหลว 

ตัง้อยู่อ าเภอฮัวอัน มณฑลฮกเกีย้น เป็น 1 ใน 3 บา้นดนิที่
มชี ือ่เสยีงของมณฑลฮกเกีย้น(1.บา้นดนิอ าเภอหย่งติง้ 2.

บา้นดนิอ าเภอหนานจิง้ 3.บา้นดนิตา้ตี ้อ าเภอหัวอัน) มี

ความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเดน่และมปีระวัตคิวามเป็นมา
อันยาวนาน บา้นดนิตา้ตีอ้ันมลีักษณะเป็นทรงกลม ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมทีส่ะทอ้นถงึภูมปัิญญาของชาวจีนแคะเป็น
อย่างดี เพราะบา้นที่สร า้งมานี้สามารถที่จะป้องกัน

แผ่นดนิไหว อัคคภีัยและสามารถปรับเปลีย่นอุณหภูมติาม
สภาพแวดลอ้มได ้ตกึนี้ถอืเป็นสญัลักษณ์อันโดดเด่นของ

บา้นดินหัวอันที่ยังคงสภาพดัง้เดิมและถูกรักษาไวเ้ป็น

อยา่งด ี
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Da Yi Yi Huo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
เกาะเปียโน - หมูบ่า้นนานาชาต ิ- ถนนคนเดนิหลงโถว - ชมโชวล์ะครสตัว ์– สวนสตัว ์
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หลงิหลงิ – หมูบ่า้นการศกึษาจีเ๋หมย่ - สวนอา่วหยวน - สระแขง่เรอืมงักร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เกาะเปียโน หรอืเกาะกูล่า่งหย ีเป็นเกาะขนาดเล็ก อยุ่ฝ่ังตรงขา้มกับเมอืงเซยีะเหมนิ เป็นเกาะแห่ง

ดนตร ีเนือ่งดว้ยผูค้นทีใ่ชช้วีติบนเกาะแหง่นี ้ตา่งก็มดีนตรใีนหัวใจ โดยเฉพาะเปียโน จะเป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ จากการส ารวจ
ประมาณการไดว้า่ หากนับประชากร มา 10 ครอบครัว 2 ครอบครัวในนี้ จะตอ้งมคีนทีเ่ลน่เปียโน หรอืมเีปียโนตัง้อยุ่ทีบ่า้น

อยา่งแน่นอน  จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นนานาชาต ิเป้นหมูบ่า้นของชาวตะวนัตกทีม่าตัง้รกรากทีเ่กาะแหง่นี ้เมือ่ประมาณ 
100 ปีก่อน หลังจากทีจ่นีสมัยราชวงศช์งิพ่ายแพใ้หก้ับอังกฤษในสงครามฝ่ิน ท าใหต้อ้งท าสนธสิัญญาเปิด เมอืงท่า ซึง่ 

เกาะกูห่ลา่งหย ีและเมอืงเซยีะเหมนิ ก็เป็นเมอืงทา่แหง่แรกๆ ทีเ่ปิดรับสนิคา้จากตะวันตก โดยตวัอาคารตา่งก็มรีูปแบบของ
แตล่ะชาตติา่งๆ กนัไป จากนัน้น าทา่น ชมถนนคนเดนิหลงโถว ถนนสายนีเ้ป็นถนนคนเดนิสายส าคัญของเกาะ นอกจากมี

ขายเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเกาะแลว้ ยังม ีอาหารทานเลน่และขา้วของเครือ่งใชในประจ าวนัอกีดว้ย 

กลางวนั ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่น ชมโชวค์ารน์วิลัและละครสตัว ์ชมการแสดงแสงส ีอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ จากนัน้ น าทา่นชม สวนสตัวห์ลงิหลงิ สวน

สัตวท์ีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะ ท่านจะไดช้ม เสอืขาวไซบเีรีย นกนานาชนิด จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นการศกึษาจีเ๋หมย่ หมู
บา้นจี๋เหม่ย มจีุดเริม่ตน้จากการเป็นโรงเรียนเล็กๆ ของเมอืงเซยีะเหมนิเท่านัน้ ผูเ้ริม่ก่อตัง้เป็นชาวจนีโพน้ทะเล ชือ่เฉิน

เจยีถงิ ทีไ่ดจ้ากบา้นเกดิเมอืงนอนไปแสวงโชคถงึ สงิหค์โปร์ เมือ่กจิการรุ่งเรอืงแลว้ จงึไดอุ้ทศิเงนิทองทีไ่ดม้า มาสรา้ง

โรงเรยีน ซึง่ตอ่มาไดม้กีารขยับขยายมาเรือ่ยๆ จนกระทั่งเป็นหมู่บา้นการศกึษาจีเ๋หม่ยในปัจจุบัน ปัจจุบันมโีรงเรยีนหลาย
แหง่สรา้งขึน่ในเขตนี ้เชน่ โรงเรยีนชลประทาน โรงเรยีนพลศกึษา โรงเรยีนนาวจีีเ๋หมย่ และอืน่ๆ อกีมากมาย จากนัน้น าทา่น

ชม สวนอา่วหยวน จากนัน้น าท่านชม สวนอา่วหยวนเป็นสว่นหนึง่ของสวน เจีย่เกงิ โดยสวนเจีย่เกงิ แบง่ออกเป็นหลาย
ส่วนดว้ยกัน จุดที่มีชือ่เสยีงที่สุดจะเป็นประตูใหญ่ ซึง่นักท่องเที่ยวมักจะแวะมาถ่ายรุปกันที่นี่เสมอ ภายในมีรูปสลัก 

ประกอบดว้ยเรือ่งราว ตา่งๆ ทัง้วรรณกรรม วทิยาศาสตร ์สงัคม อกีทัง้ยังมป้ีายทีร่ะลกึของผูน้ า และผูม้ชี ือ่เสยีงในอดตีของ

จนี จากนัน้น าทา่นชม สระแขง่เรอืมงักร เรอืมังกรเป็นเรอืทีช่าวจนี จะน าออกมาแขง่ในชว่งเวลาทีพ่เิศษเทา่นัน้ ตวัเรอืจะมี
การตกแต่งและแกะสลักเป็นรูปแบบเฉพาะตัว สว่นการแขง่เรือ จะคลา้ยๆกับการแข่งเรือยาวของไทย ทีจ่ะใชค้วามพรอ้ม

เพรยีงของฝีพายเป็นหลกั  
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Ling Ling Circus Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 * 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
เซยีะเหมนิ – เมอืงฝโูจว – สวนซหี ู- ถนน 3 ตรอก 7 ซอย - ฝโูจว - กรงุทพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   

 เดนิทางถึงเมือง น าท่านชม สวนซีหู เป้นสวนโบราณ สรา้งขึน้ในสมัย
ราชวงศจ์ิน้ หลังยุคสามก๊กไม่นาน ตัวสวนมกีารจัดโดยยดึรูปแบบองิจาก 

รูปลักษณ์ของเทือกเขาทางภาคเหนือของจีน มาประยุกต์เขา้กับระบบ
ชลประทานของทางตอนใต ้นอกจากนั้นยังมีพรรณไมน้านาพันธ์ ซึง่จะ

สลับกันออกดอกเบ่งบานตามฤดูกาลต่างๆ ในชว่งเทศกาลตวนอู จะมกีาร

แขง่เรอืทีน่ี ่โดยเรอืทีใ่ชแ้ขง่จะมกีารตกแตง่เป็นรูปเรอืมังกร  จะมกีารรอ้งร า
ท าเพลง ซึง่มคีวามตืน่เตน้ไมแ่พก้ารแขง่เรอืของไทย  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้น าทา่นชม ถนน 3 ตรอก 7 ซอย เป็นถนนโบราณ ในปัจจุบันเป็น

ถนนคนเดนิ ขึน้ชือ่ของเมอืงในเรือ่งอาหารแบบ สตรที ฟู้ด โดยถนนจะแบง่
ออกเป็น 7 ตรอก และ 3 ซอย โดยแต่ละตรอก หรือซอยจะมชีือ่เรียกเป็น

ของตัวเอง ปัจจุบันไดถู้กประกาศเป็นแหลง่อนุรักษ์ทางประวัตศิาสตร์ของ
มณฑล  

(เพือ่ความสะดวกในการชอ็ปป้ิง  ใหท้า่นอสิระรับประทานอาหารเย็น)  

 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเมอืงฝูโจว  
22.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไชน่า เซาทเ์ทริน์ เทีย่วบนิที ่MU2061 

01.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

   ฝโูจว บา้นดนิถูโ่หลว พระกระโดดก าแพง  

 5 วนั 3 คนื โดยไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่

1หอ้ง  

ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 

1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กต า่กวา่12ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1

ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กต า่กวา่ 12ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่
2ทา่นทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด ์

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

04-08 ม.ิย. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 5,999.- 15,491 4,999.- 

18-22 ม.ิย. 61 21,991.- 21,991.- 21,991.- 21,991.- 5,999.- 15,491 4,999.- 

 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่*** 
ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น เก็บทปิเพิม่ จา่ยทา่นละ 300 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) 1,500** 

 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000.- บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
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 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้

น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นที่

เกนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซักรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 250 หยวน/ ทา่น/ ทรปิ 

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

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

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
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3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่น

ไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ

สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จาก

ทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน / คน / รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 

2หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่ว่นตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษา หรือชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วี

ซา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 
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7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตวัจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ

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

 -  กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยูปั่จจุบนัทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ

หมายเลขโทรศพัทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบวา่หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จอาจมกีารระงับ

การออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 5-7 

วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบ

การยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบใน

การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร 

APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่าง

นอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ

 ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนือ่งจากผู ้

 เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-FOC MU01 FUJO 5D3N JUN18-MU-W43 

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 
4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 
 

 

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนั

ข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

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

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


