
 
                                                                                      
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 
 

 
 
 

กําหนดการเดินทาง 

วันที่   31 สิงหาคม-4 กันยายน 2559 
วันที่   21-25 กันยายน 2559 
วันที่   19-23 / 26-30 ตุลาคม 2559 
วันที่   9-13 / 23-27 พฤศจิกายน 2559 
วันที่   7-11 / 14-18 ธันวาคม 2559 

วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ- เซินเจ้ิน (ZH9004:04.15-07.50)-สวนสาธารณะ
หยวนป๋อหยวน-เซินเจ้ิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน 
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) 
 

   
JIN YI HOLIDAY  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจําลอง

ซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG 
 
 
 

   
JIN YI HOLIDAY  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ร้านผ้าไหม-ถ้ําเงิน-ล่องเรือแม่น้ําหลเีจียง

(ครึ่งสาย) -ร้านใบชา-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง 
   WEST STREET VISTA HOTEL 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนคน
เดินและตลาดใต้ดิน-โชว์ ELEPHANT LEGEND   

   
JIN YI HOLIDAY  HOTEL  
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 
กุ้ยหลิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กวางเจา-เซินเจ้ิน-ช้อปปิ้ง
หลอหวู่เซ็นเตอร์-เซินเจ้ิน-กรุงเทพฯ (ZH9003:23.25-01.15+1) 

 

    



*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จ านวน 150 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ** 

 กําหนดการเดินทาง  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2559 
วันแรก  กรุงเทพฯ- เซินเจ้ิน-สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน-เซินเจ้ิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-ชมเจดีย์เงินและ  
   เจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) 

01.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก  ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 
บริเวณ ISLAND-G สายการบิน SHENZHEN AIRLINE (ZH) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวกแก่ท่าน  

04.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซินเจ้ิน โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที ่ZH9004    
07.50 น. เดินทางถึง นานาชาติเป่าอัน  เมืองเซินเจ้ิน เมืองที่มีความทันสมัย ซ่ึงเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่

มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นําท่านสู่ สวนสาธารณะหยวนป๋อหยวน เป็นสถานที่จัดงาน China Internation Garden Flower Expo ครั่งที่ 5  
ของประเทศจีน  ให้ท่านได้ช่ืนชมธรรมชาติภายในสวนสาธารณะ  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นําท่าน เดินทาง สู่ สถานีรถไฟ เซินเจ้ิน  เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง  มุ่งหน้าสู่  กุ้ยหลิน  (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 4 ชั่วโมง)  ซึ่งว่ิงด้วยความเร็วสูงถึง 250-350 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลากเอง เพื่อความรวดเร็ว)   
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําท่านชมวิวกุ้ยหลินยามค่ําคืนริมทะเลสาบหรงซานหู  ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ได้รับ
การปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู่หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดีย์คู่นั้นเรียกว่า เจดีย์เงินและเจดีย์
ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์ ) เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่ สุดใน
โลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เช่ือมถึงกัน   

   พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สอง เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้า)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-เมืองจ าลองซ่ง-ร้านใยไผไ่หม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ นั่งกระเช้า  ขึ้นสู่  เขาเหยาซาน  ที่สูงที่สุดซ่ึงอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน  ท่านสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพทั่วเมืองกุ้ยหลินอันสวยงามย่ิงกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาส น์แม่น้ําหลี่เจียงเสมือน
พญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝ่ังแม่น้ําด้วยเขาหินปูนสลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกับ
จินตนาการของมนุษย์ สมกับคํากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า  ทิวทัศน์กุ้ยหลิน งามล้ําเลิศในปฐพี   จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า  เพื่อสุขภาพ  ผ่อนคลายความเมื่ อยล้า  กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ําใคร  
พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ  “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้    ผุพอง   
และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจําบ้าน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านสู่ เมืองจําลองซ่ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจําลองซ่งเฉิงในเมืองหังโจว  

ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม    จากนั้น ท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม  ซึ่งนํามาทําเป็น
เครื่องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง  ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรม
อย่างลงตัว แม่น้ําหลีเจียงถูกนํามาเป็นตัวเช่ือมเพื่อเล่าเร่ือง ราวของสรรพส่ิงที่ผูกพันอยู่กับสายน้ํา  เช่น ภูเขา 
ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรือแม้กระทั่งส่ิงมีชีวิตที่อยู่ใต้ลําน้ําหลีเจียง   

   พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
 



วันที่สาม            กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ร้านผ้าไหม-ถ้ําเงิน-ล่องเรือแม่น้ําหลีเจียง(ครึ่งสาย) -ร้านใบชา-อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ  นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีช่ือเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมา
เยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน นําท่านแวะร้านผ้าไหมที่ขึ้นช่ือของประเทศ ของจีน  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทํา
จากผ้าไหม เช่น  ผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถ้ําเงิน  ซึ่งเป็นถ้ําที่มีความงดงาม
ที่สุดของกุ้ยหลิน ถ้ํานี้เป็นถ้ําที่อยู่ติดกับแม่น้ําหลีเจียง ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสง
ระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยางซั่ว จึงต้ังช่ือว่า ถ้ําเงิน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์ 
บ่าย  นําท่าน ล่องเรือแม่น้ําหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ําหลี่เจียงที่สวยงามใส  ไหลเร่ือยเลาะไปตาม

ขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ  กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ  ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคํากล่าว
ที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก   และสวยงาม  มีแม่น้ําสวยใสที่สุดในโลก  จากนั้นนําท่านแวะ 
ร้านใบชา  ชิมชาอวู่หลง และชาที่มีช่ือเสียงต่างๆ 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้้าผึ้ง 
   หลังอาหาร เชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้ง

โรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด  
   พักที่ WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สี ่ หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินและตลาดใต้ดิน-โชว์ ELEPHANT   LEGEND   

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  นําท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง  อยู่
ทางทิศตะวันตกของแม่น้ําหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28กิโลเมตร นําท่านชมวิวแม่น้ําหลีเจียงจากบนเขา
นี้ แม่น้ําหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก   เป็นจุดที่ชมแม่น้ําหลีเจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็นใจ ท่าน
สามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ  จากนั้น นําท่านชม  ร้านหยก  ซึ่ง เป็น
เครื่องประดับนําโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ําค่า 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ขาหมูร ้ารวย 
บ่าย    นําท่าน อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินเท้า และ  ตลาดใต้ดิน  ใจกลางเมืองกุ้ยหลิน พบกับสินค้าต่างๆหลากหลาย

ชนิด อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า  กระเป๋า แฟช่ัน  สินค้าพื้นเมืองกุ้ย หลิน ยาแก้เจ็บคอ  ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูก
พลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ ง 
นําท่าน ชม โชว์  ELEPHANT LEGEND  สร้างโดยบริษัทเดียวกับที่จัดพิธีเปิดปักกิ่งโลลิมปิคเกมส์ 2008 
และพิธีเปิดลอนดอนโลลิมปิคเกมส์  ใช้งบประมาณในการสร้าง 160 ล้านหยวน ใช้ระยะเวลาในการสร้าง 3 ปี 
เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจและความทรงจําให้กับนักท่องเที่ยว โดยใช้  เขางวงช้าง  ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินเป็นฉากในการแสดง บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับตํานานเทพช้าง เป็นการผสมผสาน
มัลติมีเดีย เทคโนโลยี แสง สี เสียง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว   

  พักที่ GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ห้า       กุ้ยหลิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กวางเจา-เซินเจ้ิน-ช้อปปิ้งหลอหวู่เซ็นเตอร์-เซินเจ้ิน-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ กุ้ยหลินเปยจ้าน  เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง  มุ่งหน้าสู่  กวางเจา  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ2.40 ชั่วโมง)  ซึ่งว่ิงด้วยความเร็วสูงถึง 250-350 กิโลเมตร/ช่ัวโมง (กระเป๋าเดินทางต้องลาก
เอง เพื่อความรวดเร็ว)   

12.54 น. (เวลาโดยประมาณ)  เดินทางถึง สถานีรถไฟกวางเจา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ซีฟ๊ด + ไวน์แดง 



บ่าย นําท่านเดินทางสู่  เมืองเซินเจ้ิน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เป็นเมืองที่มีความทันสมัย ซ่ึงเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน ซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่มีความสวยงามและมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบรัฐบาลจีนมี
ความภูมิใจในเมืองใหม่แห่งนี้อย่างมาก  จากนั้นนําท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ หล่อหวูเซ็นเตอร์  (มาบุญครองเซิน
เจ้ิน ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , นาฬิกา , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเช่ือ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อส่งขายยัง
ฮ่องกงและต่างประเทศ 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเซินเจ้ิน 
23.25 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE เที่ยวบินที ่ZH9003    
01.15+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     
 

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ    
           ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***) 
 
หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้

นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ  ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ ), ร้านใบชา , ร้านหยก , ร้านใยไผ่ไหม ,ร้านผ้าไหม  ซึ่ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้าน
ทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละปร ะมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความ
พอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

*ก่อนทําการจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะ
อิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก* 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ  

2 ท่านราคาท่านละ 
(ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก) 

พักเดี่ยวจ่ายเพ่ิม 
ท่านละ 

31 สิงหาคม-4 กันยายน 2559 
21-25 กันยายน 2559 16,999 บาท 4,500  บาท 

26-30 ตุลาคม 2559 
9-13 / 23-27 พฤศจิกายน 2559 
7-11 / 14-18 ธันวาคม 2559 

17,999 บาท 4,500  บาท 

19-23 ตุลาคม 2559 (ปิยมหาราช) 18,999 บาท 4,500  บาท 

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 14,000 บาท 4,500 บาท 

เซินเจิ้น กุ้ยหลิน หยางซั่ว รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน 



 
หมายเหตุ :    ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลก

ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง 

                           บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปล งได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ
ค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ํามันเพิ่มเติมจากราคาที่กําหนดไว้) 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินช้ันทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
 ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทําการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย) 
 ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ช้ิน ต่อท่าน น้ําหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม  , 

ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอา

ประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป 
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกล งไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี  ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมายเหตุ  ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบ้ียประกันเริ่มต้นที่  330  บาท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจําตัว, การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เลื่อน , ไส้ต่ิง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตัวตาย , เสียสติ , ตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน
, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทิปเท่าผู้ใหญ่) 
 ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ

หัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่
ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรกมัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  
ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3. คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 



4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน      
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 
6.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน   เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 
 6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัด

จําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ ทั้งหมด
เนื่องจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย , การสูญหาย , ความล่าช้า 
หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจ ากสายการบิน , การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อ
จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้  อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้  โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
ก็ตาม ต๋ัวเครื่องบินไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
12. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น 
ถ้าเกิดการชํารุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   



3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า  หรือสีขาว เท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่
สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์  จากคอมพิวเตอร์  และไม่สวมเสื้อแขนกุดโชว์ไหล่  **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  **   ท่านที่
ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง 
5. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) และสําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน)  
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ,สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนา
บัตรประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับ
ผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น และ  
 - เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร (ใบเกิด),สําเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน ) ,สําเนาบัตร
ประชาชน , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่ , หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้
เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อําเภอหรือเขตเท่านั้น  
- สําเนาทะเบียนบ้าน 
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง 
6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 
7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทํางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า  หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน) 

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง) 

9.โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าจีน ท่านจะต้อง
รับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / 
ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีน
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)  
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 
2. นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อย่ืนทําวีซ่า 
4. นํารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,050 บาท 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
**ก่อนทําการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก** 
 
 

 
 

  

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปน้ี** 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME................................. ................................. SURNAME............................................. ............... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
.................................................................................................. .................................................................... ...........................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)    
............................................................................................................................. .............................. ............................ ................
.................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่  
............................................................................................................................. ..........................................................................
.................................    รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์บ้าน.....................................................  
ชื่อสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................................  
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................... ............................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 
....................................................................... .................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................  
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี...................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.......................  
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม ่    ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วันที่.......................เดือน.......................ป.ี.......................  
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME............................................................... SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................ SURNAME......................................... ............................... 
RELATION.......................... ................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ท่ีทํางาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม   อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ท้ังนี้เ พื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ท่ีนี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


