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CHINA 

ฝโูจว อูอ่ ีซ๋าน ขนุเขาแหง่มนตรข์ลงั (มรดกโลก) 

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ ไชนา่ อสีเทริน์ 
 เขาอูอ๋ ีซ้าน แหลง่มรดกโลก ตน้ก าเนดิชาอูห่ลง 
 แหลง่ก าเนดิของวฒันธรรมและปรัชญา 3 ลัทธ ิคอืลัทธเิซน ลัทธเิตา๋ และลทัธขิงจื๊อ 
 แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงระดับ 5A ของจนี 
 เยอืนวดักานลู ่วดัไมล้อยฟ้า อายพัุนปี 

 ชมสวนซหี ูชมววิงดงาม ทีแ่มแ้ตฮ่อ่งเตย้ังตดิใจ 
 เทีย่วสบาย ไมเ่ขา้รา้นช็อป ใหเ้สยีเวลา 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ    

2 
กรงุเทพ – ฟโูจว – สวนซหี ู– ถนน 3 ตรอก 7 ซอย 
– อูอ๋ ีซ้าน (โดยรถไฟความเร็วสงู)  

✈ 🍽 🍽 
Kaiyuan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
4 * 

3 
เขาอูอ๋ ีซ้าน – ยอดเขาเทยีนโหยวฟง – เขาเทพธดิา 
–ไรต่า้หงเผา – ถ ่ามา่นน ้าตก  🍽 🍽 🍽 

Wuxi Jinghu Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 * 

4 
อูอ๋ ีซ้าน – เมอืงไทห่นงิ – เมอืงโบราณไทห่นงิ – 
บา้นเกา่นายพล - ลอ่งเรอืทะเลสาบตา้จิน่หู – วดั
ลอยฟ้ากานลู ่– ตรอกสวรรค ์

🍽 🍽 🍽 
Shanghai Vienna Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 4 * 

5 
ลอ่งแพแมน่ ้าชงิซ ี-  เมอืงไทห่นงิ – ฝโูจว (โดย
รถไฟความเร็วสงู) – กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈  

 
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. 
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วนัแรกของการเดนิทาง 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.50 

น. 

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

การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
กรงุเทพ – ฟโูจว – สวนซหี ู– ถนน 3 ตรอก 7 ซอย – อูอ๋ ีซ้าน (โดยรถไฟความเร็วสงู) 
02.35  ออกเดนิทางสูเ่มอืงฝโูจว โดยเทีย่วบนิที ่MU2062 

07.15 เดนิทางถงึเมอืง ฝูโจว เมอืงเอกของมณฑลฝูเจีย้น ชือ่ฝูโจว มี

ความหมายวา่ เมอืงแห่งโชคด ีตัง้อยู่บรเิวณปากแม่น ้าหมิน่ ตรง
ฝ่ังตรงขา้มของเมอืงเคอืเกาะไตห้วัน ซึง่ทัง้สองฝ่ังของชอ่งแคบ

ถูกแบง่แยกกัน นอกจากปราการธรรมชาตแิลว้ยังมกีารแบ่งแยก
ดา้นระบบการปกครองอกีดว้ย ปัจจุบันฝูเจี้ยนมีการพัฒนาเป็น

อย่างมาก ซึง่เมอืงฝูโจวเป็นหนึ่งใน เขตเศรษฐกจิพเิศษในยุค

เริม่แรกๆ หลังจากนัน้ ฝูโจวก็มกีารพัฒนาขึน่อย่างรวดเร็ว หลัง
น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านชม สวนซหีู เป้น

สวนโบราณ สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศจ์ิน้ หลังยุคสามก๊กไม่นาน 
ตัวสวนมีการจัดโดยยดึรุปแบบองิจาก รูปลักษณ์ของเทอืกเขา

ทางภาคเหนือของจีน มาปรยุกตเ์ขา้กับระบบชลประทานของ

ทางตอนใต ้นอกจากนัน้ยังมพีรรณไมน้านาพันธ ์ซึง่จะสลับกัน
ออกดอกเบ่งบานตามฤดูกาลต่างๆ ในช่วงเทศกาลตวนอู จะมี

การแขง่เรอืทีน่ี้ โดยเรอืทีใ่ชแ้ขง่จะมกีารตกแตง่เป็นรูปเรือมังกร  จะมกีารรอ้งร าท ้าเพลง ซึง่มคีวามตืน่เตน้ไม่แพก้ารแข่ง
เรอืของไทย จากนัน้น าทา่นชม ถนน 3 ตรอก 7 ซอย เป็นถนนโบราณ ในปัจจบุนัเป็นถนนคนเดนิ ขึน้ชือ่ของเมอืงในเรื่อง

อาหารแบบ สตรที ฟู้ด โดยถนนจะแบง่ออกเป็น 7 ตรอก และ 3 ซอย โดยแตล่ะตรอก หรอืซอยจะมชีือ่เรยีกเป็นของตัวเอง 
ปัจจบุนัไดถ้กูประกาศเป็นแหลง่อนุรักษ์ทางประวัตศิาสตรข์องมณฑล   

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานีรถไฟความเร็วสงู เพือ่น่ังรถไฟออกเดนิทางไปยังเมอืงอู๋อ ีซ้าน ( ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) อูอ๋ ีซ้าน ตัง้อยูใ่นเมอืงหนานผงิ เป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 3 ของมณฑล อยุต่ดิกับมณฑลเจยีงซแีละเจอ้เจยีง ตวั

เมอืงตัง้องิกบัเทอืกเขาอูอ๋ ีซ้าน 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Xiang Xin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เขาอูอ๋ ีซ้าน – ยอดเขาเทยีนโหยวฟง – เขาเทพธดิา – ไรต่า้หงเผา – ถ า่มา่นน า้ตก  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าทา่นออกเดนิทางสู ่เขาอูอ๋ ีซ้าน เป็นหนึง่ในมรดกโลกทางธรรมชาตขิองจนี 

ตวัเทอืกเขามอาณาเขตประมาณ 900 ตาราง กโิลเมตร ในบรเิวณอทุยานมพีืช
และสัตวเ์ฉพาะถิน่อยุ่ นับรอ้ยสายพันธ์ทีส่ามารถพบเห็นไดเ้ฉพาะในเขาอู่อี้

ซานเทา่นัน้ นอกจากนัน้ยังเป็นแหลง่โบราณคดทีีส่ าคญั มกีารพบร่องรอยของ

มนุษยใ์นยคุหนิใหม่ทีน่ี ่มยีอดเขาทีส่งูทีส่ดุชือ่ ยอดหวงกวง มคีวามสงู 2,158 
เมตร  ในบรเิวณเขาอู่อีซ๋าน ยังมโีบราณสถานถงึ 12 แห่งทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ 

อาท ิซากโบราณสถานสมัยราชวงศฮ์ั่น ซากโบราณสถานพระราชวังอู่อี๋ และ
วัดหย่งเล่อ ฯลฯ อกีทัง้ครอบคลุมพื้นที่ของเขตอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและ

ธรรมชาต ิ4 เขต ไดแ้ก่ เขตโบราณสถานทวิทัศน์เขาอู่อี๋ซาน เขตอนุรักษ์

ธรรมชาตเิขาอูอ่ ีซ๋าน โบราณสถานเมอืงเกา่สมัยฮั่น และเขตอนุรักษ์ตน้น ้าจิว่
ชวีซ์ ีและทีส่ าคัญ ขุนเขาแห่งนี้ ยังเป็นแหล่งก าเนดิของวัฒนธรรมความเชือ่
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และศาสนา ตลอดจน การผลติชาโดยเฉพาะชาอู่หลง และประเพณีการดืม่ชา ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ค าขวัญประจ า
เมอืงอูอ่ ีซ๋าน คอื ทวิทศันส์วยล ้า วฒันธรรมงามวจิติร เขางามดัง่หวงซาน น ้าใสดัง่กุย้หลนิ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บา่ย น าท่านเขา้ชม ไร่ตา้หงเผา เป็นไร่ชาหงเผา ซึง่ชาหงเผาที่นี้ข ึน้ชือ่ในเรื่อง

รสชาต ิเนื่องจากเตบิโตในเขตอากาศบรสิทุธิ ์ดนิน ้าคมคีุณภาพ โดยในเขตตา้
หงเผานี้ยังมศีาลาชงชาทีส่ามารถมาน่ังดืม่ชาพรอ้มชมบรรกาศไดท้ีน่ี่ นอกจาก

ชาแลว้ยังมีวัดพุทธและศาลเจา้ต่างๆ อกีดว้ย  จากนั้นน าท่านเขา้ชม ถ า้ม่าน

น า้ตก เป็นถ ้าทีเ่กดิจากการกัดเซาะของน ้า ทีผ่า่นกาลเวลามานับลา้นปี ตวัถ ้าองิ
กับหนา้ผาตัง้ฉาก โดยจะมนี ้าตกทีไ่หลมาจากยอดเขา เมือ่สังเกตจากขา้งล่าง 

จะมองเห็นเสมอืนเป็นมา่นน ้าปกคลมุตวัถ ้าอยู ่  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Xiang Xin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง 
อูอ๋ ีซ้าน – เมอืงไทห่นงิ – เมอืงโบราณไทห่นงิ – บา้นเกา่นายพล – ลอ่งเรอืทะเลสาบ
ตา้จิน่ห ู– วดัลอยฟ้ากานลู ่– ชอ่งแคบสวรรค ์ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
 น าท่านออกเดนิทางสูเ่มอืงไท่หนิง น าท่านเขา้ชม เมอืงโบราณไทห่นงิ 

เป็นหมู่บา้นโบราณ มบีา้นเรือนกว่า 500 หลัง โดยแต่ละหลังอาจมาจาก

หลายยุค เชน่ ราชวงศถ์ัง ราชวงศซ์ง่ โดยตัวเมอืงเกา่นัน้ลอ้มรอบไปดว้ย
แม่น ้า 3 สาย ท าใหต้ัวเมอืงมเีอกลักษณ์แบเจยีงหนาน จากนัน้น าทา่นเขา้

ชม บา้นเกา่นายพล เป็นบา้นเกา่ของขนุพลสมัยราชวงศห์มงิ เป็นหนึง่ใน
บา้นทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ ทียั่งคงหลงเหลอือยู่ในปัจจุบัน ตัวบา้น

ยังคงเอกลกัษณ์แบบสมัยราชวงศห์มงิไวค้รบถว้น  

กลางวนั ทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอื ทะเลสาบตา้จ ิน่หู เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ดว้ย
เนื้อทีก่ว่า 230 ตารางกโิลเมตร ตัวทะเลสาบไดร้วบรวมแหล่งท่องเทีย่ว

ทางธรรมชาติที่ส าคัญ เช่น แม่น ้า ทะเลสาบ หุบเขา ไวใ้นที่เดียวกัน 

จากนัน้น าทา่น ไหวพ้ระ วดัลอยฟ้ากานลู ่เป็นวัดเกา่แก ่อายุกวา่ 850 ปี 
ตัววัดกอ่สรา้งโดยองิหนา้ผาสแีดง ทัง้สองขา้งของตัววัดเป็นหอกลองและ

หอระฆังโดยมตีัววัดตัง้อยุ่ตรงกลาง ตัวอาคารก่อสรา้งโดยไม่ใชเ้สาและ
ตะป ูใชก้ารลงสลักของไมใ้นการยดึอาคารเทา่นัน้ ภายในวดัมศีาลาเจา้แม่

กวนอมิ ศาลาพระพุทธ โดยตัวโบสถใ์หญ่มลีายมอืจารกึในสมัยราชวงศซ์่

งอยู ่ในอดตีมนัีกบวชจากญีปุ่่ นไดเ้คยมาจ าวดัทีน่ี่และไดน้ าวธิกีารกอ่สรา้ง
ไปประยุกตใ์ชก้ับการสรา้งโบสถ์ในสมัยนารา  จากนั้นน าท่านชม ช่อง

แคบสวรรค ์เป็นรอยแยกระหวา่งหนา้ผา ซึง่แตกออกเป็นเสน้ยาว 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Pine & Bamboo Resort หรอืเทยีบเทา่ 4 * 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง 
ลอ่งแพแมน่ า้ชงิซ ี– เมอืงไทห่นงิ – (โดยรถไฟความเร็วสงู) ฝโูจว – กรงุเทพ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม   
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 น าท่านล่องเรือ แม่น า้ชงิซ ีแม่น ้าชงิซเีป็นแม่น ้าไหลผ่านหุบขา น ้าใน
แมน่ ้านัน้มอีณุหภมูเิย็นตลอดปี น ้าใส จะมคีวามลกึแตกตา่งกนัตลอดแนว

แมน่ ้า โดยสว่นทีน่ ้าตืน้ก็จะกลายเป็นหาดทราย ซึง่จะเห็นไดต้ลอดความ
ยาวของแม่น ้า น าท่านล่องแพไมไ้ผ่(มีเสือ้ชูชพี) ชมความงดงามของ

ทศันยีภาพรอบๆ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นออกเดนิทางสูส่ถานรีถไฟฟ้า เพือ่ออกเดนิทางกลบัสูเ่มอืงฝโูจว (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง)  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นสูส่นามบนิเมอืงฝูโจว  

22.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไชน่า เซาทเ์ทริน์ เทีย่วบนิที ่MU2061 

01.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

   

   ฝโูจว อูอ่ ีซ๋าน ขนุเขาแหง่มนตรข์ลงั (มรดกโลก) 

 5 วนั 3 คนื โดยไชนา่อสิเทริน์แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กัคู ่
1หอ้ง ทา่นละ 

ผูใ้หญ ่ 
3 ทา่น1 
หอ้ง ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กต า่กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่1
ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กต า่กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่
2ทา่นทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 
จอยแลนด ์

ทา่นละ 
พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

09–13  พ.ค. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 23,991.- 5,999.- 17,491.- 4,999.- 

16 –20  พ.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 5,999.- 18,491.- 4,999.- 

28 พ.ค.–01 ม.ิย. 61 25,991.- 25,991.- 25,991.- 25,991.- 5,999.- 19,491.- 4,999.- 

11 – 15  ม.ิย. 61 23,991.- 23,991.- 23,991.- 23,991.- 5,999.- 17,491.- 4,999.- 

13 – 17  ม.ิย. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 5,999.- 18,491.- 4,999.- 

20 – 24  ม.ิย. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 5,999.- 18,491.- 4,999.- 

27 ม.ิย. – 01 ก.ค. 61 24,991.- 24,991.- 24,991.- 24,991.- 5,999.- 18,491.- 4,999.- 

 

“ ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ‘ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 
จ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ท่านไมม่หีัวหนา้ทัวรไ์ทย 
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 250 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

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

**ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี (เดีย่ว) 1,500** 

 

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 
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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] 

 - 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 
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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 

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 
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

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

ยิม้เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรยีน นักศกึษา หรอื

ชดุขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่ ือหนังสอืเดนิทางต่างดา้วจะตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกหรือ Re-

Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

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 ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  GT-FOC MU02 FUJO 5D3N JUL18-MU-W43 

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 ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่่ายไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท 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)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

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) 


