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เท่ียวเต็มอิ่ม ไมลงรานชอป | กุยหยาง | หมูบานแมวซีเจียง 

เมืองโบราณชิงหยนั | อุทยานนํ้าเสี่ยวเชอเหอ |  สวนเชียนหลิงซาน | วัดหงฝู | เจ่ียซ่ิวโหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNSEEN กุยหยาง หมูบานแมวซีเจียง 5 วัน4 คืน 

เดินทาง 13-17 กรกฏาคม  2562  ราคาเพียง 19,900.- 

เสนทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุยหยาง (สนามบินกุยหยาง หลงตงเปาอินเตอรเนชั่นเนล ) (CZ8370:19.05 -23.10 น.) 

วันที่ 2.   กุยหยาง – ซีเจียง – หมูบานแมวซีเจียง(การแสดงโชวเตนรํา) – นั่งรถชมวิวบนยอดเขา(ไป-กลับ) – ขายล่ี 

วันที่ 3.  ขายล่ี – อันซุน – ถ้ํามังกรเสินหลง – เมืองโบราณราชวงศหมิง 

วันที่ 4.   ชิงหยัน – เมืองโบราณชิงหยัน – สัมผัสออกซิเจนธรรมชาติท่ีอุทยานน้ําเส่ียวเชอเหอ – เจี่ยซิ่วโหลว 

วันที่ 5.  สวนเชียนหลิงซาน – วัดหงฝู – กุยหยาง(สนามบินกุยหยาง หลงตงเปา อินเตอรเนชั่นเนล) – กวางเจา(สนามบินกวางโจวไปหยุน)  

(CZ3691 :15.50-17.50 น.) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ361 :19.55-22.00 น.) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุยหยาง (สนามบินกุยหยาง หลงตงเปาอินเตอรเนชั่นเนล ) 

(CZ8370:19.05 -23.10 น.) 

16.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน 

CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับและอํานวยความ 

สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

19.05 น. ออกเดินทางสู เมืองกุยหยาง เมืองเอกของมณฑลกุยโจว  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี CZ8370  

23.10 น. เดินทางถึง เมืองกุยหยาง  เปนเมืองเอกของมณฑลกุยโจว อยูทางภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน มีสภาพ

ภูมิอากาศเปนแบบก่ึงมรสุมเขตรอน ไมสามารถเห็นฤดูท้ัง 4 ไดอยางชัดเจน ปราศจากฤดูหนาวท่ีหนาวจัดและฤดู

รอนท่ีรอน ชวงหนารอนของจีน อากาศในทองท่ีตางๆรอนมาก แตพอเขาถึงตัวเมืองกุยหยางท่ีน่ีกลับรมเย็น รูสึก

อากาศสดช่ืนเย็นสบายมาก ไดยินเสียงรองของวิหกนกนอย เห็นตนไมดอกหญาเขียวชอุม กุยหยางจัดเปนเมืองตาก

อากาศเมืองหน่ึง มีเอกลักษณ และมีคําขวัญวา "กุยหยางหลากหลายสีสัน มนตเสนหแหงกุยหยาง เมืองแหงปาไม 

และเมืองตากอากาศ"   

ที่พัก โรงแรม  HUILONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 กุยหยาง – ซีเจียง – หมูบานแมวซีเจียง(การแสดงโชวเตนรํา) – นั่งรถชมวิวบนยอดเขา(ไป-กลับ) – ขายล่ี 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 
นําทานออกเดินทางสู เมืองซีเจียง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) ระหวางทางใหทานไดชมธรรมชาติสองขาง

ทาง ตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 

 
 นําทานชม หมูบานแมวซีเจียง  หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา "หมูบานแมวพันครอบครัว" ซ่ึงมีผูคนอยูอาศัยประมาน 

7,000 คน  หมูบานน้ีตั้งอาศัยอยูในเทือกเขาแมว ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอเหลยซาน มณฑลกุยโจว  

มีเอกลักษณและความโดดเดนในเรื่องประเพณีทองถิ่นและรวมไปถึงลักษณะบานโบราณ โดยบานจะยกพื้นตั้งเรียง

รายกันอยูตามแนวภูเขาท่ีคอยๆ ขึ้นไป มีความสงางามเปนพิเศษทามกลางธรรมชาติ ปาเขียวขจี ทิวทัศนเรือกสวน

ไรนา บานพกัโบราณ และเอกลักษณประเพณี เปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียวท้ังจีนและตางประเทศ  ซ่ึงชาวแมวถือ

เปน 1 ใน 56 ชนเผาท่ัวเมืองจีนและเปนเผาท่ีมีวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดดเดนเปนอันดับตนๆของจีนอีกดวย  นําทาน

เดินสํารวจบานเรือน ลัดเลาะเขาตรอกซอยท่ีเต็มไปดวยบานไมโบราณท่ีสรางสูงเพียง 2-3 ช้ัน ดวยใชวิธีการเขาล่ิม
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ไม ไมตอกตะปูแมแตตัวเดียว หลังคากระเบื้องทรงจ่ัวสูง ลักษณะแบบเกงจีน มีท้ังเปดเปนรานอาหาร รานขายของ

ฝาก ของท่ีระลึกอยางรานเครื่องเงิน เครื่องประดับท่ีทําจากเงินแท 99.9%  เปนตน  

นําทาน ชมโชวการแสดงเตนรํา ของชนเผาเหมียวจู(มง) การแสดงท่ีมีเอกลักษณโดดเดนในเรื่องประเพณี

วัฒนธรรม ชาวแมวจะใสชุดพื้นเมืองมารายรํา รองเพลงตอนรับแขกผูมาเยือน พรอมรินเหลาขาวหรือเหลาทองถิ่น

ใสจอกท่ีทําจากเขาควายหรือจอกเครื่องปนดินเผาใหด่ืมถึง 12 ดาน ซ่ึงอาจจะทําใหคุณเมาเหมือนไอหนุมมัดเมา

แบบไมรูตัว รวมถึงเพลินเพลินกับการแสดง   

หมายเหตุ : กรณีที่โชวปดไมทําการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมเงินคืน ใหลูกคาไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  

จากน้ันนําทาน นั่งรถชมวิวบนยอดเขา (รวมรถไป-กลับ) ซ่ึงถือเปนไฮไลทท่ีหามพลาดเม่ือมาเท่ียวหมูบานมงพัน

ครอบครัวแหงซีเจียง คือ การน่ังรถพวงขึ้นไปท่ีจุดชมวิวบนยอดเขา เพื่อชมวิวยามคํ่าคืนของบานโบราณท่ีปลูก

ลดหล่ันไปตามภูเขาสูงนับพันหลัง ทามกลางนาขั้นบันได และขุนเขาท่ีโอบลอม เม่ือยามท่ีทุกบานเปดไฟอยางพรอม

เพรียงจะทําใหเห็นวิวท่ีงดงามเหมือนทองฟาท่ีเต็มไปดวยหมูดาวสองแสงระยิบระยับ 

 

 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองขายล่ี  เขตปกครองตนเองชนชาติมงและเฉียนตงหนานมณฑลกุยโจวไดรับการ

ขนานนามวาเปน  อาณาจักรแหงขุนเขา  มีพื้นท่ีเพาะปลูกชาเปนอันดับ 1 ของจีน ชาท่ีปลูกสวนใหญเปนชาเขียว 

ชาตูหยุนเหมาเจียน หรือชาเหมาเจียนของเมืองตูหยุน  เปน 1 ใน 10 สุดยอดชาจีน  ยังเปนแหลงผลิตใบยาสูบ  

เปนอันดับ 2 ของจีน  รองจากมณฑลยูนนาน เปน 1 ใน 4 แหลงผลิตสมุนไพรจีนใหญท่ีสุดของจีน ยังเปนแหลงผลิต

เหลายี่หอเหมาไถ ท่ีมียอดขายเปนอันดับ 1 ของจีน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  ZONGHENG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ขายล่ี – อันซุน – ถํ้ามังกรเสินหลง – เมืองโบราณราชวงศหมิง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก   

 นําทานเดินทางสู เมืองอันซุน (Anshun) ( ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30ช่ัวโมง ) เมืองท่ีกลายเปนศูนยกลางของ

การทองเท่ียว เปนเมืองท่ีมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติหลากหลาย ไมวาจะเปนภูเขา นํ้าตกขนาดใหญ และถ้ําท่ี

อยูโดยรอบเมือง ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวยอดนิยมมากท่ีสุดในกุยโจวอีกดวย ระหวางทางใหทานพักผอนตาม

อัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

3 | P a g e  
 
 



 
65 / 98 Moo 4, Jorrakeabua, Ladprao, Bangkok 10230 Thailand Tel : (662) 061-0101 (AUTO)  Fax : (662) 553-3016 (AUTO) 

E-mail: thaigooddeal@hotmail.com   URL : www.newgenstravel.com   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ 11/03014 

 

 
 

 
 นําทานชม ถํ้ามังกรเสินหลง ใหทานไดสัมผัสความงดงาม ของเหลาหินงอก หินยอยและนาตก ท่ีอยูภายในถ้ํานํ้า

แหงน้ี  จากน้ันนําทานชม เมืองโบราณราชวงศหมิง  ใหทานไดชมบรรยากาศ พรอมเลือกซ้ือสินคาทองถิ่น ตาม

อัธยาศัย  จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม WANXIANG HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 4 ชิงหยัน – เมืองโบราณชิงหยัน – สัมผัสออกซิเจนธรรมชาติที่อุทยานน้ําเสี่ยวเชอเหอ – เจี่ยซิ่วโหลว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานชม เมืองโบราณชิงหยัน (Qingyan) หน่ึงในสี่เมืองโบราณในกุยโจวตั้งอยูในเขตชานเมืองทางใตของเมือง

กุยหยางสรางขึ้นในราชวงศหมิง และเดิมเปนปอมปราการทางทหาร อาคารโบราณในเมืองโบราณไดรับการ

ออกแบบอยางประณีตและสรางขึ้นอยางประณีตในราชวงศหมิงและราชวงศชิงเมืองน้ีมีผูคนมากมายรวมถึงผูมี

ช่ือเสียงโจวเอินไหลเมืองน้ีมีโบราณวัตถุทางประวัติศาสตรเชนคําสอนและซากปรักหักพังเคยเปนหน่ึงในโรงเรียน

การยายถิ่นทางตะวันตกของมหาวิทยาลัยเจอเจียงในชวงสงครามตอตานญ่ีปุน ในเดือนกันยายนป  2005 จุดชมวิว

เมืองโบราณชิงหยัน ไดรับการยกยองวาเปนหน่ึงในเมืองท่ีมีเสนหท่ีสุดในประเทศจีนในโครงการคุมครองมรดกทาง

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวมรดกทางวัฒนธรรมในป 2010 และในวันท่ี25 กุมภาพันธ 2017 เมืองโบราณแหงน้ียัง

ไดรับการจัดอันดับใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับชาติ 5A อีกดวย 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 นําทานสู อุทยานน้ําเสี่ยวเชอเหอ (Xiaochehe Wetland Park ) ตั้งอยูบนท่ีราบสูง  มีพื้นท่ีคลอบคลุม ท้ังหมด16 
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ตารางกิโลเมตร เปนแหลงรวมทรัพยากรตางๆอาทิ เชน ปาไม ภูเขา สายนํ้า และอากาศท่ีเต็มไปดวยความบริสุทธ์ิ 

นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมมาเท่ียวพักผอน และชมธรรมชาติทีน่ีเปนจํานวนมาก  จากน้ันใหทานไดสัมผัสออกซิเจน

ธรรมชาตอิันบริสุทธ์ิอยางเต็มปอด และเดินชมถายรูปตามอัธยาศัย   

 

 
 นําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหยาง เมืองหลวงของมณฑลกุยโจว อยูทางภาคตะวนัตกเฉียงใตของประเทศจีน ซ่ึง

จัดเปนเมืองตากอากาศเมืองหน่ึง มีเอกลักษณ คําขวัญวา "กุยหยางหลากหลายสีสัน มนตเสนหแหงกุยหยาง เมือง

แหงปาไม และเมืองตากอากาศ จากน้ันนําทานชม เจี่ยซิ่วโหลว เปนสัญลักษณของเมืองกุยหยาง เปนจุดแลนด

มารคท่ีสําคัญ ท่ีนักทองเท่ียวชอบมาถายรูปดวย ซ่ึงสรางขึ้นในสมัยราชวงคหมิง มีลักษณะเปน ตึกไมสามช้ัน สราง

ขึ้นบนกอนหิน ถามาชมตอนกลางคืนจะมีความสวยงามเปนอยางยิ่ง 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม HUILONG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 

วันท่ี 5 

สวนเชียนหลิงซาน-วัดหงฝู- กุยหยาง(สนามบินกุยหยาง หลงตงเปา อินเตอรเนชั่นเนล) –กวางเจา

(สนามบินกวางโจวไปหยุน) (CZ3691 :15.50-17.50 น.) -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ361 :19.55-

22.00 น.) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 นําทานชม สวนเชียนหลิงซาน ซ่ึงเปนสวนท่ีมีสวนประกอบของฮวงจุยท่ียอดเยี่ยม เชน ปาไม ภูเขา ทะเลสาบ 

สิ่งกอสรางโบราณ และ ประเพณีทองถิ่น รวมเขาดวยกันเปนหน่ึงเดียว ทําใหท่ีน่ีถูกขนานนามวาเปน ภูเขาอันดับ 1 

แหง เชียนหนาน  
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 นําทานชม วัดหงฝู (Hongfu Temple) วัดพุทธท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในเมืองกุยหยางและมีอาณาเขตกวางขวางท่ีสุดใน

มณฑลกุยโจว ตัววัดตั้งอยูบริเวณสวนเฉียนหลิง (Qianling Park) หางจากตัวเมืองกุยหยางไปทางตะวันตกเฉียง

เหนือราว 1.5 กิโลเมตร บรรยากาศโดยรอบคอนขางเงียบสงบสมกับการเปนวัดเซน วัดหงฝูตั้งอยูในวงลอมของ

ธรรมชาติ สําหรับช่ือวัด หงฝู ความหมายก็คือ การพัฒนาจิตใจของพุทธองคเพื่อประโยชนแกมวลมนุษย ทําให

ช่ือเสียงของวัดยิ่งเปนท่ีรูจักกันมาขึ้นในกุยหยางและไดรับการประกาศใหเปนสมบัติสําคัญทางวัฒนธรรมของชาติ 

บริเวณประตูทางเขาวัดมี หอกลองและหอระฆัง ขนาบท้ังสองขาง ระฆังสําริดมีนํ้าหนักกวา 1.5 ตันเลยทีเดียว 

ภายในวิหารหลักเรียกวา วิหารกษัตริยสวรรค (Heavenly King Hall) มีรูปปนพระศรีอริยเมตไตรยและจาตุมหาราชิ

กาท้ังสี่ประดิษฐานอยูดวยกัน  วิหารรองของวัดคือ วิหารโพธิสัตว (Bodhisattva Hall) ภายในประดิษฐานองคเจาแม

กวนอิม 32 กรท่ีงดงามมาก สวนวิหารสุดทายคือ วิหารมหาวีระ (Mahavira Hall) ภายในมีรูปปนพระศรีศากยมุนี

ทองคําและ 18 อรหันต นอกจากน้ีในบริเวณวัดยังถูกจัดแตงอยางสวยงามดวยสระนํ้าและนํ้าพุซ่ึงมีรูปปนเจาแม

กวนอิมองคใหญประดิษฐานอยูตรงกลาง   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินกุยหยางหลงตงเปา อินเตอรเนชั่นเนล 

15.30 น. ออกเดินทางกลับสู เมืองกวางเจา โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรน เท่ียวบินท่ี CZ3691 

17.10 น. เดินทางถึง เมืองกวางเจา สนามบินกวางโจวไปหยุน  

19.55 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชนาเซาทเทิรน เท่ียวบินท่ี CZ361 

  22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

 

อัตราคาบริการ : UNSEEN กุยหยาง  หมูบานแมวซีเจียง  5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชนาเซาทเทิรน                                   

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-3 ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 

ทานละ 

พักเด่ียว 

ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 

 ทานละ 

วันท่ี 13-17 ก.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 5,000.- 13,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน (ไมรวมวซีา) 
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ราคานี้ไมรวมคาวีซาเด่ียว ทานละ 1,650 บาท 

ราคานี้ไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 

 

 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.  ในกรณีท่ีลูกคาตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง เพื่อเช็คขอมูลความ

ถูกตองของรายการทัวรรวมท้ังไฟลบินและเวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 

     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 

4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 

    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 

    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 

    4.4 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการ

ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 

กรณีคณะออกเดินทางได           

1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 

2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 

3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 

อัตราคาบริการนี้รวม 

1.  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 

2.  คาโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 

3.  คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบ ุ

4.  คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการท่ีระบ ุ

5.  คารถรับสงและระหวางนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาท่ี

บริษัทได ** 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
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 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท] 

 ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีนํ้ามัน  

8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

1. กระเปาเดินทาง 

2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 

3. กระเปาเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีท่ีนํ้าหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินนํ้าหนัก

ตามสายการบินกําหนด 

4. คาทําหนังสือเดินทาง 

5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเครื่องด่ืม, คาอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 

6. คาอาหารท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

7. คาทําใบอนุญาตท่ีกลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 

8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ทาน/ทริป 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ เหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การ

ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ

ลาชา เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีทาน

ไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังบนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในตางประเทศเปนท่ีเรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน

ตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย

การบินบริษัทฯขนสง หรอื หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให 

แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิ้น แตท้ังน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการ

จัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  
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10. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะ

ไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  

สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอยื่นวีซาเด่ียว 

เอกสารในการยื่นวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ยื่นวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 

- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  

- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   

 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  

 และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 

 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2 ขาง 

 - ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. สําหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่น

วีซา 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 

5. เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  

 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว

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

  - กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 

 ขอมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง 

หมายเลขโทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับ

การออกวีซา เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 

วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใช

บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีน

อยางนอย 2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  

 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทย

เทาน้ัน 
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 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผู

เดินทางจะตองไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาใหได 

1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  

2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกครั้ง) 

- เอกสารท่ีตองเตรียม   

1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 

หนาเต็ม   

2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลังขาวเทาน้ัน] 

และตองไมใชสติ๊กเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 

- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 

- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นท้ังใบหนารวมถึงใบหูท้ัง  2ขาง 

- ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  

4. หนังสือวาจางในการทํางาน  

5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรานท่ีแปล 

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 

2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 

3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 

4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา  

ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  

 

[ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 

ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนดเอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 

 

ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํ้ามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ้ามันขึ้นในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง 
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**สถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปนี้** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวซีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   

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

สถานภาพ     � โสด � แตงงาน           � หมาย           � หยา    

�  ไมไดจดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 

ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตวัพิมพใหญ)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 

ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 

ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณยี................................................ 

โทรศัพท............................................................ มือถอื...................................................................... 

(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูล

โดยตรงกับทาน) 

ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม     � ไมเคย     � เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม    � ไมเคย     � เคย  โปรดระบุ........................... 

เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป..................   

 

รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 

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

RELATION.................................................................................................................................... 

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

RELATION.................................................................................................................................... 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 

** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ท้ังน้ี

เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
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