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☺ เกาะภูถอ่ซาน ตน้ก าเนดิเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ทิธ ิ ์คา้งคนืทีเ่กาะ 1 คนื  

☺ วดัผูจ่ ี ้วดัทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในเกาะภูถอ่ซานขอพรต าหนกัเจา้แมก่วนอมิไม่

ยอมไป ต าหนกัรมิทะเลอายุกวา่ 2พนัปี องคห์นานไหก่วนอมิ  

☺ อูซ๋ ี“เซีย่งไฮน้อ้ย”  ขอพระวดัพระใหญว่ดัหลงิซาน   

☺ เซีย่งไฮ ้ลอดอโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ ตลาดเถาเป่า ตกึสตารบ์คั 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  เดือนมกรำคม – มีนำคม  2563   ( 6 วนั 5 คืน ) 



วันแรก  กรุงเทพฯ – เซ่ียงไฮ้  
17.00 น. พร้อมกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 4 ประตู 9 เคำน์เตอร์ U สำยกำรบินเซ่ียงไฮ้ แอร์

ไลน์ (FM) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
19.55 น. ออกเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน ไชน่ำอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ FM 856 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืม 
01.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า 

“ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. 
มีประชากรประมาณ 14 ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใตห้ลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองแลว้ น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม   VEINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วันที่สอง  เซ่ียงไฮ้ – ภูถ่อซำน – วัดผู่จี ้– วัดไผ่ม่วง – ต ำหนักเจ้ำแม่กวนอมิไม่ยอมไป – องค์หนำนไห่กวนอิม 
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองท่าที่ส าคญั เมืองหน่ึง

ของมณฑลเจ๋อเจียงและยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผา้และแปรรูปอาหารส าเร็จรูป 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านขา้มเรือสู่ เกำะผู่ถ่อซำน ที่ท่าเรือจูเจียซาน น าท่าน

สู่ วัดผู่จี ้เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่และศกัด์ิสิทธ์ิที่สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบา้นเรียกวดัน้ีว่า เฉีย
นซ่ือ หรือ วดัก่อน  สร้างในสมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ท าการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิง
แห่งราชวงศชิ์ง น าท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสัตว ์เจ้ำแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซ่ีงเป็นสถานที่ศกัด์ิสิทธ์ิที่ชาวผู่
ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี ประดิษฐานอยู่ที่ต  าหนักริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงอยูด่า้นหน้าของต าหนักเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวดัจะปลูก
ตน้ไผซ่ึ่งมีลกัษณะพเิศษคือมีล าตน้เป็นสีม่วงซ่ึงสามารถปลูกไดท้ี่เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้น จากนั้นน า
ท่านกราบขอพร องค์หนำนไห่กวนอิม เพือ่ความเป็นสิริมงคล 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร ที่พัก หลงัอาหาร  น าท่านเขา้ที่พกั  
     พักที่ภูถ่อซำน โรงแรม  XILAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

หมำยเหตุ : ห้องพกัทีผู่่ถ่อซำน ไม่มสี ำหรับพกั 3 ท่ำน รบกวนลูกค้ำน ำเตียงชิดกนั หรือ หำกท่ำนต้องกำรพกั
เดีย่วเฉพำะทีเ่กำะผู่ถ่อซำน ช ำระเพิม่ 2,500 บำทต่อท่ำน 

 

วันที่สำม ภูถ่อซำน – หังโจว – ล่องทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำ – ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย 
เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ  ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 

ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์งระหว่างทางแวะให้ท่าน
ชม โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหาร น าท่าน ล่องเรือ (เหมำ) ชมทะเลสำบซีหู (ทะเลสำบ
ตะวันตก) ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” 
ทะเลสาบซีหูมีเน้ือที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้ าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และหนานผงิอ่วนจง แลว้เชิญท่านพบและล้ิมลองชิมชาที่ สวนใบชำเขียว ที่
มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณป้องกนัโรคมะเร็งและลดความอว้นพร้อมชมวธีีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชา
เขียวจากไร่ชาที่น่ีจะตอ้งมีการคดัส่งองคจ์กัรพรรดิทุกปี  



ค ำ่  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซันของเมือง
หงัโจว เป็นถนนสายหน่ึงที่สะทอ้นให้เห็นประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมอันเก่าแก่ของหางโจไดอ้ยา่งดี ถนน
สายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจว
เป็นราชธานีอยูน่ั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น ในปัจจุบนัยงั
คงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงแล้ว บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางที่สร้างขึ้นใหม่ลว้น
สร้างจากไม้และมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านคา้
ทัว่ไป สมควรก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ที่พกั  

    พักเมืองหังโจว   JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4* 
วันที่ส่ี หังโจว – อู๋ซี – ฟำร์มไข่มุก – วัดหลิงซำน ศำลำฝำนกง (รวมรถกอล์ฟ) – ซูโจว  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเม่ือประมาณ 

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

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเลือกซ้ือไข่มุกและ ผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำกไข่มุก ใน
ราคาถูกแสนถูก  จากนั้นน าท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองส าริดองคใ์หญ่ที่สุดในประเทศจีน ที่
เขาหลิงซาน “หลิงซำนต้ำฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม วดัหลิงซาน เป็น
วดัที่มีอายกุว่า 1,000ปี  เป็นวดัที่สวยงามร่มร่ืนมีเขาล้อมรอบอยู ่ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยูเ่บื้อง
หน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเร่ือยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้
ขอพรและท าบุญ  ชมศำลำฝำนกง ที่เป็นสถานที่ประกอบพธีิส าคญัทางพทุธศาสนา (รวมรถกอล์ฟ)  จากนั้น 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ยกวา่เมืองหงัโจว ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ย
ใหญ่ที่มีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์แห่งหน่ึงที่มีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 2,500 ปี และไดรั้บสมญา
นามวา่ “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศห์มิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวง
ที่ปักก่ิงมาทอ่งเที่ยว ซ่ึงอดีตในแถบน้ีไดช่ื้อวา่ “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพชืพรรณธญัญาหารและสาวเจียง
หนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานน้ี 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารกลบัที่พกั อิสระพกัผอ่น 
    พักเมืองซูโจว   NANYA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4* 

 

วันที่ห้ำ วัดฉงหยวน – เซ่ียงไฮ้ – ร้ำนผ้ำไหม – หำดไหว้ธำน – ถนนนำนกิง – ตึก STARBUCK  
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม   หลงัอาหารน าท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวดัที่มีสร้างขึ้นใหม่ อยูใ่นเขตเมือง

ใหม่ซูโจว ภายในวดัมีเน้ือที่กวา้งใหญ่มาก มีต  าหนักและส่ิงก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศจีนในปัจจุบนั ให้ท่านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองคเ์จา้
แม่กวนอิมทรงยนืที่อยใูนต าหนกัที่สูงทีสุดในจีน   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้  น าท่านสู่ หำดเจ้ำ
พ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับ
หน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูง
ตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า อิสระชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศยัที่ ถนนนำนกิง ถนนคนเดินที่มีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จ าหน่ายสินคา้



ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.   จากนั้นน าท่านสู่ ตึกสตำร์บัค สำขำใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 2 ชั้น 
พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบ
ประสบการณ์ดิจิตอลใหก้บัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา 

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านกลบัที่พกัโรงแรม  
    พักเมืองเซ่ียงไฮ้    VEINA HOTEL หรือเทียบเท่ำระดับ 4* 
 
 
วันที่หก ร้ำนบัวหิมะ – อุโมงเลเซอร์ – ตลำดร้อยปี – ร้ำนหยก - เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นที่มีช่ือเสียง

ของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความ
เม่ือยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  จากนั้นน าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็น
อุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างขึ้นส าหรับนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่ง
แรกของจีนดว้ย   

เที่ยง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรมื้อพิเศษบุฟเฟต์ซีฟู๊ด    หลงัอาหารน าท่านสู่  ตลำดร้อยปี หรือตลำด
เฉินหวังเมี่ยว ซ่ึงเป็นตลาดเก่าแก่ ที่ชาวเซ่ียงไฮนิ้ยมมาจบัจ่ายซ้ือของกนัที่น่ี ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง 
ของฝาก  จากนั้นน าท่านแวะชมโรงงำนหยกจีน เคร่ืองประดบัน าโชคที่คนจีนนิยม   

ค ำ่  รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.30 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 841    
01.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

*** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ทัวร์รำคำพิเศษไม่มีรำคำเดก็ พกัเดีย่ว 

วนัที่ 8-13 ม.ค. // 4-9 มี.ค.  63 18,999.- 
4,500.- 

วนัที่ 18-23 มี.ค. 63 19,999.- 
 

**รำยกำรนี้จะเข้ำร้ำนรัฐบำลจนี เพ่ือโปรโมทกำรท่องเที่ยว แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำที -1 ช่ัวโมง** 

เน่ืองจำกเป็นรำคำพิเศษ เม่ือท่ำนเดินทำงไปกับคณะแล้ว ขอควำมกรุณำให้ท่ำนตำมคณะท่องเที่ยวตำมรำยกำร ซ่ึงอำจจะมี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกท่ำนต้องกำรที่จะไม่ท่องเที่ยวตำมรำยกำรในแต่ละวัน ทำงบริษัทฯ  

ขอควำมกรุณำให้ท่ำนช ำระเงินเพิ่ม 2,000 บำท ต่อวันต่อท่ำน เน่ืองจำกรำคำทัวร์ เป็นรำคำพิเศษซ่ีงได้รับกำรสนับสนุนจำก
กำรท่องเที่ยวจีนและร้ำนค้ำต่ำงๆ 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั   
- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั    
- ค่าอาหารตามรายการ      



- ค่าเขา้ชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที่ระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ***หำกท่ำนที่มีวีซ่ำจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำวีซ่ำจีน*** 

**รำยกำรนีท้ ำวซ่ีำกรุ๊ป หำกมีกำรยกเลกิวีซ่ำกรุ๊ป  
ลกูค้ำจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่ำใช้จ่ำยส่วนต่ำงเองท่ำนล่ะ 1,700 บำท** 

*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณทีี่น ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%     
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่ำทปิไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ และหัวหน้ำทวัร์ 1,500 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  
เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพือ่ยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ช าระค่าใชจ่้ายส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

- ใช้ส ำเนำพำสปอร์ตถ่ำยแบบชัดเจน มีอำยุใช้งำนเกิน 6 เดือนก่อนกำรเดินทำง 
- รูปถ่ำยคร่ึงตัว พื้นหลังสีขำว , เทำ หรือครีม ถ่ำยส่งมำจำกโทรศัพท์มือถือของท่ำน 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว กรณส่ีงท ำวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทัน@ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ำยต้องไม่ใส่ชุดข้ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เส้ือแขนกดุ โดยเด็ดขำด, ไม่ใส่เคร่ืองประดับ 

2. กรอกแบบฟอร์มเบื้องตน้ เบอร์โทรศพัทส่์วนตวั + ที่อยูปั่จจุบนั ของผูเ้ดินทาง 
ส ำหรับผู้เดินทำงที่เป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี  

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือให้ความยนิยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ 

พร้อมระบุช่ือของท่านที่พาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดินทำงที่เกิดที่ประเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบื้องตน้ (ที่แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                                      

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิม่ ท่านละ 2,000 บาท 
สถานทูตจีนอาจปฏเิสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพือ่ยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพวิเตอร์ 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน 

เน่ืองจำกรำคำนี้เป็นรำคำโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว 
ถ้ำผู้จองยกเลิกจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณีที่ออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลิกหรือขอเล่ือนกำร
เดินทำง ผู้จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำต๋ัวหรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมี

ค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 



3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท์ี่สาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าที่ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีที่ท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ที่มีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  
 

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก  าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
ก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆที่อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หน้าที่บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่าง
การเดินทาง กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่
กบัดุลยพนิิจของสายการบินที่จะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ท  าให้มิ
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพจิารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หน้าที่ ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการ 

 
บริษทัฯมีประกนัอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 

ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 
 


