
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

☺ เกาะภถูอ่ซาน ตน้ก าเนดิเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ทิธิ ์คา้งคนืทีเ่กาะ 1 คนื  

☺ วดัผูจ่ ี ้วดัทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในเกาะภถูอ่ซานขอพรต าหนกัเจา้แมก่วนอมิไม่

ยอมไป ต าหนกัรมิทะเลอายกุวา่ 2พนัปี องคห์นานไหก่วนอมิ  

☺ อูซ๋ ี“เซีย่งไฮน้อ้ย”  ขอพระวดัพระใหญว่ดัหลงิซาน   

☺ เซีย่งไฮ ้ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ ตลาดเถาเป่า ตกึสตารบ์คั 
 

 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืนมกราคม – มีนาคม  2563   ( 6 วนั 5 คนื ) 



วนัแรก  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้  
17.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์  U สายการบินเซ่ียงไฮ้ แอร์

ไลน์ (FM) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
19.55 น. ออกเดินทางสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอสีเทร์ิน เทีย่วบินที ่FM 856 *บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
01.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ้  มหานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีนท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ 

“ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร .กม. 
มีประชากรประมาณ 14 ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองแลว้ นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม   VEINA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง  เซ่ียงไฮ้ – ภูถ่อซาน – วดัผู่จี ้– วดัไผ่ม่วง – ตําหนักเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอมิ 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  เมืองหนิงปอ  เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั เมืองหน่ึง

ของมณฑลเจ๋อเจียงและยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผา้และแปรรูปอาหารสาํเร็จรูป 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านขา้มเรือสู่  เกาะผู่ถ่อซาน ท่ีท่าเรือจูเจียซาน นาํท่าน

สู่ วดัผู่จี้ เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิม องค์ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเกาะ ภูถ่อซาน ชาวบา้นเรียกวดัน้ีวา่  เฉีย
นซ่ือ หรือ วดัก่อน  สร้างในสมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี  ค.ศ. 1080 ทาํการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิง
แห่งราชวงศชิ์ง  นาํท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสัตว์  เจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป  ซ่ีงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวผู่
ถ่อซาน ใหค้วามเคารพนบัถือมากกวา่ 2,000 ปี  ประดิษฐานอยูท่ี่ตาํหนกัริมทะเล วดัไผ่ม่วง  ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของตาํหนกัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวดัจะปลูก
ตน้ไผซ่ึ่งมีลกัษณะพิเศษคือมีลาํตน้เป็นสีม่วงซ่ึงสามารถปลูกไดท่ี้เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้ น จากนั้นนาํ
ท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ทีพ่กั หลงัอาหาร  นาํท่านเขา้ท่ีพกั  
     พกัทีภู่ถ่อซาน โรงแรม  XILAI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : ห้องพกัทีผู่่ถ่อซาน ไม่มสํีาหรับพกั 3 ท่าน รบกวนลูกค้านําเตียงชิดกนั หรือ หากท่านต้องการพกั
เดี่ยวเฉพาะทีเ่กาะผู่ถ่อซาน ชําระเพิม่ 2,500 บาทต่อท่าน 

 

วนัทีส่าม ภูถ่อซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย 
เชา้  บริการอาหารเช้า  ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน เดินทางสู่ เมืองหังโจว  เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง  1 

ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง ระหวา่งทางแวะใหท้่าน
ชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร  นาํท่าน  ล่องเรือ  (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู  (ทะเลสาบ
ตะวนัตก) ซ่ึงกวจีีนบรรยายเปรียบเปรยวา่  “ซีหูเหมือนนางไซซี  ไซซีสวยทุกอริยาบท  ซีหูสวยทุกฤดูกาล ” 
ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได้  15 กม. นํ้าลึกเฉล่ีย  1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และหนานผงิอ่วนจง แลว้เชิญท่านพบและล้ิมลองชิมชาท่ี สวนใบชาเขียว  ท่ี
มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณป้องกนัโรคมะเร็งและลดความอว้นพร้อมชมวธีีการชงชาในแบบโบราณ  ในอดีตชา
เขียวจากไร่ชาท่ีน่ีจะตอ้งมีการคดัส่งองคจ์กัรพรรดิทุกปี  



คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมือง
หงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนน
สายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อน ขณะท่ีเมืองหงัโจว
เป็นราชธานีอยูน่ั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น ในปัจจุบนัยงั
คงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสร้างข้ึนใหม่ลว้น
สร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านคา้
ทัว่ไป สมควรก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  

    พกัเมืองหังโจว   JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* 
วนัทีส่ี่ หังโจว – อู๋ซี – ฟาร์มไข่มุก – วดัหลงิซาน ศาลาฝานกง (รวมรถกอล์ฟ) – ซูโจว  
เช้า  บริการอาหารเช้า  ที่ โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่  เมืองอู๋ซี  เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 

2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ “โหยว่ซี” มีความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศฮ์ัน่ขดุใชดี้บุกจนหมดแลว้ ช่ือเมือง
จึงเปล่ียนมาเป็น “อู๋ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน เลือกซ้ือไข่มุกและ  ผลติภัณฑ์ทีท่าํจากไข่มุก  ใน
ราคาถูกแสนถูก   จากนั้นนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปาง ประทานพร ทองสาํริดองคใ์หญ่ท่ี สุดในประเทศจีน ท่ี
เขาหลิงซาน “หลงิซานต้าฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม  วดัหลิงซาน เป็น
วดัท่ีมีอายกุวา่ 1,000ปี  เป็นวดัท่ีสวยงามร่มร่ืนมีเขาลอ้มรอบอยู ่ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่บ้ือง
หนา้ พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมข้ึนเร่ือยๆตาม พลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้
ขอพรและทาํบุญ  ชมศาลาฝานกง ท่ีเป็นสถานท่ีประกอบพิธีสาํคญัทางพุทธศาสนา (รวมรถกอล์ฟ)  จากนั้น 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองท่ีมีความสวยงามไม่นอ้ยกวา่เมืองหงัโจว ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ย
ใหญ่ท่ีมีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงท่ีมีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 2,500 ปี และไดรั้บสมญา
นามวา่ “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศห์มิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวง
ท่ีปักก่ิงมาท่องเท่ียว ซ่ึงอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อวา่ “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหารและสาวเจียง
หนานท่ีมีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานน้ี 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารกลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่น 
    พกัเมืองซูโจว   NANYA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* 

 

วนัทีห้่า วดัฉงหยวน – เซ่ียงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หาดไหว้ธาน – ถนนนานกงิ – ตึก STARBUCK  
เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านชม วดัฉงหยวน  เป็นวดัท่ีมีสร้างข้ึนใหม่ อยูใ่นเขตเมือง

ใหม่ซูโจว  ภายในวดัมีเน้ือท่ีกวา้งใหญ่มาก มีตาํหนกัและส่ิงก่อสร้างต่างๆ มากมาย  อุโบสถท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศจีนในปัจจุบนั ใหท้่านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวา่เป็นองคเ์จา้
แม่กวนอิมทรงยนืท่ีอยใูนตาํหนกัท่ีสูงทีสุดในจีน   

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้   นาํท่านสู่ หาดเจ้า
พ่อเซ่ียงไฮ้  (หาดไหว้ธาน) ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดอนัลือช่ือของตาํนานเจา้พอ่เซ่ียงไฮ้  เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบั
หน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้  ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูง
ตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า อิสระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยัท่ี ถนนนานกงิ  ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้



ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.   จากนั้นนาํท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ทีสุ่ดในโลก อาคาร 2 ชั้น 
พื้นท่ีกวา่ 2 ,700 ตารางเมตร พร้อมพนกังานกวา่ 400 คน เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวท่ีมอบ
ประสบการณ์ดิจิตอลใหก้บัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านกลบัท่ีพกัโรงแรม  
    พกัเมืองเซ่ียงไฮ้    VEINA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4* 
 
 
วนัทีห่ก ร้านบัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์ – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก - เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
เช้า  บริการอาหารเช้า  ที่ โรงแรม  หลงัอาหาร ชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ  ยาสามญัประจาํบา้นท่ีมีช่ือเสียง

ของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความ
เม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย   จากนั้น นาํท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็น
อุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนสาํหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนดว้ย   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารมือ้พเิศษบุฟเฟต์ซีฟู๊ด    หลงัอาหารนาํท่านสู่  ตลาดร้อยปี หรือตลาด
เฉินหวงัเมี่ยว ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ ท่ีชาวเซ่ียงไฮนิ้ยมมาจบัจ่ายซ้ือของกนัท่ีน่ี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง 
ของฝาก  จากนั้นนาํท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เคร่ืองประดบันาํโชคท่ีคนจีนนิยม   

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.30 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี FM 841    
01.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ พกัเดีย่ว 
วนัที่ 8-13 ม.ค. // 4-9 มี.ค.  63 18,999.- 

4,500.- 
วนัที่ 18-23 มี.ค. 63 19,999.- 
 

**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจนี เพือ่โปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ช่ัวโมง** 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เมื่อท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเทีย่วตามรายการ ซ่ึงอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ่ะไม่ท่องเทีย่วตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ  

ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจาก
การท่องเทีย่วจีนและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าอาหารตามรายการ      



- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 

**รายการนีท้าํวซ่ีากรุ๊ป หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองท่านล่ะ 1,700 บาท** 

*** ค่านํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 20 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง ***  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ และหัวหน้าทวัร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  
เงื่อนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

- ใช้สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน มีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนการเดินทาง 
- รูปถ่ายคร่ึงตัว พืน้หลงัสีขาว , เทา หรือครีม ถ่ายส่งมาจากโทรศัพท์มือถือของท่าน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ @  เอกสารสําหรับยืน่วซ่ีาจีนแบบเดี่ยว กรณส่ีงทาํวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั@ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เส้ือแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ใส่เคร่ืองประดับ 

2. กรอกแบบฟอร์มเบ้ืองตน้ เบอร์โทรศพัทส่์วนตวั + ท่ีอยูปั่จจุบนั ของผูเ้ดินทาง  
สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ 

พร้อมระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                      

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เงื่อนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบิน 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซ่ึงเมื่อท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว 
ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเลือ่นการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมี

ค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 



3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว   สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย  การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่ง
การเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

 
บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 


