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☺ หงัโจว เหมาเรอืสว่นตวั ลอ่งชมทะเลสาบซหีูใหม ่และ ซหีเูกา่ 

☺ ซูโจวเมอืงมรดกโลก วดัฉงหยวน (หอเจา้แมก่วนอมิหมืน่องค)์  

☺ อูซ๋ ีสมญา “เซีย่งไฮน้อ้ย” วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมน ัง่รถราง) 

☺ เซีย่งไฮ ้หาดไหวท้าน อโุมงคเ์ลเซอร ์ชอ้ปป้ิงถนนนานกงิ  

☺ ตงหยาง ชมพพิธิภณัฑไ์มแ้กะสลกั 

☺ เหนิเตีย้น โรงถา่ยภาพยนตร ์ฮอลลวีดูแดนตะวนัออก+ชมโชว ์

☺ อีอ้ ูชมตลาดคา้สง่ทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 

ก ำหนดกำรเดินทำง   กันยำยน – ธันวำคม 2562  
วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้ 

17.00 น. พรอ้มกนัที่ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออกชั้น 4 ประตู 9 เคำนเ์ตอร ์U สำยกำรบินเซี่ยงไฮ้ 

แอรไ์ลน ์(FM) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
19.55 น. ออกเดินทำงสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสำยกำรบิน ไชน่ำอีสเทริน์ เทีย่วบินที ่FM 856 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม 
01.15 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ  ้มหานครที่ใหญ่ที่สดุของประเทศจีนที่ไดร้บัการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส 

ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื ้นที่  6,200 ตร .กม. มี
ประชากรประมาณ 14 ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

แลว้ น าท่านเขา้ที่พกัโรงแรม   VEINA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 



              

 
    

 

วันทีส่อง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว –ร้ำนไหม – ล่องทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำ – ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย  

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรมน าท่านเดินทางสูเ่มืองหงัโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณ
ของจีน เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตัง้แต่สมยัราชวงศซ์่ง น าท่านสู่ โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวม
จากรงัไหม และผลิตภณัฑท์ี่ท าจากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่าน ล่องเรือ (เหมำ) ชมทะเลสำบซีหู (ทะเลสำบ

ตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหเูหมือนนางไซซี ไซซีสวยทกุอริยาบท ซีหสูวยทกุฤดกูาล” ทะเลสาบ
ซีหูมีเนือ้ที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได้ 15 กม. น า้ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหู
ใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สูเ่ขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศันส์ิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซาน
ถาน อิน้เหยิน และหนานผิงอ่วนจง แล้วเชิญท่านพบและลิม้ลองชิมชาที่  สวนใบชำเขียว ที่มีชื่อเสียงและมี
สรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอว้นพรอ้มชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ  ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่
จะตอ้งมีการคดัสง่องคจ์กัรพรรดิทกุปี  

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย ตัง้อยู่เชิงเขาอู๋ซนัของเมือง
หงัโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร ์และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายนีม้ี
ความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมัยราชวงศซ์่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราช
ธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไวซ้ึ่ง
สภาพดัง้เดิมของสิ่งปลกูสรา้งโบราณสว่นหนึ่งแลว้ บา้นเรือนทัง้สองขา้งทางที่สรา้งขึน้ใหม่ลว้นสรา้งจากไมแ้ละมงุ
หลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายนีส้่วนใหญ่เป็นรา้นคา้ทั่วไป สมควรก่เวลาน า
ท่านเดินทางสูท่ี่พกั  

พักเมืองหังโจว   JASMINE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4* 
วันทีส่ำม   หังโจว –  ตงหยำง – ชมพิพิธภัณฑไ์ม้แกะสลัก – เหนิเตีย้น – โรงถ่ำยภำพยนตรจ์ิ๋นซี+โชว ์– 
อีอู้ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองตงหยำง เมืองศนูยก์ารคา้ส่งแห่งใหม่ของ
ประเทศจีน ที่นี่มี พิพิธภณัฑไ์มแ้กะสลกั ที่รวบรวมไมแ้กะสลกัจากหลายๆ ที่ของประเทศจีน มาไวท้ี่นี่ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลงัอาหาร น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหินเตีย้น จ าลองเมืองโบราณ
ริมน า้แห่งเจียงหนาน เป็นตน้ความละเอียดเหมือนจริงและความยิ่งใหญ่ของฉากที่สรา้งในสดัส่วนเท่าของจริง 
ดาราจีนระดบัแนวหนา้ เหลียงเฉาเหว่ย จางม่านยี่ว ์จางซิยี่ กงลี่ เจ็ทลี ฯลฯ พระราชวงัจ าลองของกษัตริยจ์ิ๋นซี ที่
ยิ่งใหญ่สรา้งเท่าของจริงในอตัราส่วน 1:1 น าชม เหิงเตีย้นสตูดิโอ เหิงเตีย้นเวิลดส์ตูดิโอ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) 
โรงถ่ายภาพยนตรท์ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1996 ดว้ยทุนเริ่มตน้สองพันลา้นหยวน บนพืน้ที่ 
164 เอเคอร ์ประกอบด้วย 2 โรงถ่ายขนาดมหึมา สรา้งฉากจ าลองสถานที่ส  าคัญหลายยุคสมัยของจีน เช่น 
พระราชวงัในสมยัราชวงศห์มิงและชิง, เทศกาลชิงหมิงและสถานที่ถ่ายท าภาพยนตรส์ะทา้นวงการ "THE HERO" 
"คนมา้บิน" และอีกกว่า 50 เรื่อง 



              

 
    

 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำรภายในโรงถ่ายฯ **อาหารพืน้เมือง จากนัน้ชม ฉำกน ้ำป่ำ ที่ไหลบ่ำเข้ำท่วม
หมู่บ้ำนเชิงเขำ ในกำรแสดงชุดหมู่บ้ำนเจียงหนำน สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูเ่มืองอีอ้ ู

พักเมืองอีอู้ JIAHUA  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4* 
วันทีส่ี่  อีอู้ – ตลำดค้ำส่งทีใ่หญ่ที่สุด – ซูโจว – วัดฉงหยวน – อู๋ซี – ร้ำนไข่มุก 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที ่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู ่ตลำดค้ำส่งอีอู้ ชมความยิ่งใหญ่ของตลาดคา้สง่ที่ใหญ่
ที่สุด จากนัน้น าท่าน น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่นอ้ยกว่าเมืองหังโจว ดว้ยสวน
และคลองสายนอ้ยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลกัษณแ์ห่งหนึ่งที่มีประวติัความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี 
และไดร้บัสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศ์ หมิงและชิง ชอบเดินทาง
จากเมืองหลวงที่ปักก่ิงมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนีไ้ดช้ื่อว่า “ เจียงหนาน ” อดุมไปดว้ยพืชพรรณธัญญาหารและ
สาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันัน้ สว่นใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี ้  

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านชม วัดฉงหยวน เป็นวดัที่มีสรา้งขึน้ใหม่โดยใช้
งบประมาณของรฐับาลซูโจว  อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวดัมีเนือ้ที่กวา้งใหญ่มาก มีต าหนักและสิ่งก่อสรา้ง
ต่างๆ มากมาย อโุบสถที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีนในปัจจบุนั ใหท้่านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความ
สูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมทรงยืนที่  อยู่ในต าหนักที่สูงทีสุดในจีน น าท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซีน า
ท่าน แวะเลือกซือ้ไข่มุก ครีมไข่มกุบ ารุงผิว ที่ท าจากไข่มกุน า้จืดที่เพาะเลีย้งในทะเลสาบ   

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั  
พักเมืองอู๋ซี  JINHU HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4* 

วันทีห่้ำ  อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซำน – เซี่ยงไฮ้ – บัวหมิะ+นวดฝ่ำเท้ำ – ถนนซินเทยีนตี ้

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านไปชมพระพทุธรูปปางประทานพร ทองส ารดิองคใ์หญ่ที่สดุ

ในประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน “หลิงซำนต้ำฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตรส์ง่างาม  
วดัหลิงซาน เป็นวดัที่มีอายุกว่า 1,000ปี  เป็นวดัที่สวยงามร่มรื่นมีเขาลอ้มรอบอยู่ ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาด
ใหญ่อยู่เบือ้งหนา้ พุทธสถานสรา้งเพิ่มเติมขึน้เรื่อยๆตามพลงัศรทัธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไป
กราบไหวข้อพรและท าบญุ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที่เป็นสถานที่ประกอบพิธีส าคญัทางพทุธศาสนา เป็นตน้ 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  น าท่านเดินทางสู่ มหำนครเซี่ยงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮม้หานครที่ใหญ่ที่สดุ

ของประเทศจีน ที่ได้รบัการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ
เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื ้นที่  6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่า
พาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้   น าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจ าบ้านที่มี
ชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคณุสมนุไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพนัปี พรอ้มรบับรกิารนวดเทา้คลายความ
เมื่อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ้่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่ำนซินเทียนตี ้ย่านไฮโซไซตีข้องเซี่ยงไฮ ้เป็นแหล่งพบปะ
สงัสรรคข์องหนุ่มสาวรุน่ใหม่เซี่ยงไฮ ้รูปทรงตึกผสมผสานระหว่างวฒันธรรมจีนโบราณกับยุโรปไดอ้ย่างลงตวั ให้
ท่านเดินเลน่ ถ่ายรูป 



              

 
    

 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสูท่ี่พกั  
พักเมืองเซี่ยงไฮ้  VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4* 

วันทีห่ก     เซี่ยงไฮ้ – หำดไหว้ธำน – อุโมงคเ์ลเซอร ์– ร้ำนหยก – ถนนนำนกิง – กรุงเทพฯ 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที ่โรงแรม หลงัอาหารน าท่านสู ่หำดเจ้ำพ่อเซี่ยงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซึ่งเป็นตน้ก าเนิด
อนัลือชื่อของต านานเจา้พ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดบัหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพรอ้มชมอาคารสูงตระหง่านซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตลย์ุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร 
กรุงเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า  น าท่านลอดอุโมงคเ์ลเซอร์ ที่ประดับประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร ์เป็น
อุโมงคข์า้มสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งนีส้รา้งขึน้ส  าหรบันักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอรแ์ห่งแรก
ของจีนดว้ย   

เทีย่ง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านแวะชมโรงงำนหยกจีน เครื่องประดบัน าโชคที่คน
จีนนิยมรวมถึงผีเซี่ยะ เทพเจ้าน าโชคด้านการเงินและการค้าขาย ให้ท่านเลือกสรร จากนั้นอิสระช้อปป้ิงตาม
อัธยาศัยที่ ถนนนำนกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองเซี่ยงไฮ ้สองขา้งทางจะมีรา้นคา้จ าหน่ายสินคา้ต่างๆ
มากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
22.30 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FM 841 *บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่ม*     

01.55+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  ***ไม่มีแจกกระเป๋ำ *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก   พกัเดีย่ว 
8-13, 19-24 ก.ย. 62 15,999.- 

3,900.- 
16-21, 23-28 ต.ค., 30 ต.ค.-4 พ.ย. 62 
8-13, 15-20, 22-27 พ.ย., 29 พ.ย.-4 ธ.ค. 62  
10-15, 17-22, 24-29 ธ.ค. 62 

16,999.- 

4-9 ก.ย. 62 17,999.- 
4,900.- 11-16, 18-23 ก.ย. 18,999.- 

12-17 ต.ค., 3-8 ธ.ค. 62 19,999.- 



              

 
    

 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเที่ยว บัวหมิะ+นวดเท้ำ , ร้ำนชำ , ร้ำนหยก , ร้ำนผ้ำไหม , ไข่มุก 
แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60-90 นำท ีเป็นอย่ำงน้อย 

 หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงคจ์ะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จัดหัวหน้ำทัวรร่์วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำนแต่มีไกดท์อ้งถ่ิน ** 

ข้อควรระวัง ทำ่นใดต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุก
ครั้ง 

หำกไม่มีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซือ้บัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  
ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ 

 
 

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชัน้ประหยดั - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานที่ทกุแห่งตามที่ระบไุวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตามที่ระบไุวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป 10 วนั  ***หำกท่ำนทีม่ีวีซ่ำจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำวีซ่ำจีน*** 

**รำยกำรนีท้ ำวีซ่ำกรุ๊ป หำกมีกำรยกเลิกวีซ่ำกรุ๊ป  
ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จำ่ยส่วนต่ำงเองท่ำนล่ะ 1,700 บำท** 

*** ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกิน กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ้ำหนักที่เกินเอง *** 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 

-ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณีสง่เอกสารย่ืนวีซ่ากรุ๊ปไม่ทนั 2,000 บาท 
-ค่ำทปิไกดว์ันละ, ค่ำทปิคนขับรถ, หัวหน้ำทัวรไ์ทย 1,500 บำท ตลอดกำรเดินทำง  
** ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำทปิเป็นเงนิไทยเท่ำน้ัน** 

เงือ่นไขกำรสำรองที่น่ัง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พรอ้มสง่รายชื่อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบรษิัทฯ  
- ช าระยอดสว่นที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 15 วนั  

เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำแบบกรุ๊ป ***ส่งเอกสำร 10 วันท ำกำร ก่อนกำรเดินทำง***  

1. ส ำเนำหนังสือเดินทำงถ่ำยแบบชัดๆ และเต็ม 2 หน้ำ  
2. ไฟลรู์ปถ่ำยหน้ำตรงพืน้หลังสีขำว 

 
 



              

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวีซ่ำจีนแบบเดี่ยว (กรณีส่งเอกสำรท ำวีซ่ำกรุ๊ปไม่ทันตำมก ำหนด) @ @ 

1. ใช ้พาสปอรต์ตวัจรงิ  + รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ  
- รูปถ่ำยต้องไม่ใส่ชุดข้ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เสือ้แขนกุด โดยเด็ดขำด 

2. กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ (ที่แนบทา้ยรายการทวัร)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 
    

 

ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่ป็นเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอรต์ตวัจรงิ + รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ  
2. ส าเนาสติูบตัร (เด็กอายตุ ่ากว่า 6 ปี ขอสติูบตัรตวัจรงิ ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอรต์ของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนังสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พรอ้ม
ระบชุื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางดว้ย 

6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดแูลบุตร  
ส ำหรับผู้เดินทำงทีเ่กิดทีป่ระเทศจีน 

1. ใช ้พาสปอรต์ตวัจรงิ  + รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 ใบ  

2. กรอกขอ้มลูเบือ้งตน้ (ที่แนบทา้ยรายการทวัร)์ 
3. หากเป็นพาสปอรต์เลม่ใหม่ แนบพาสปอรต์เลม่เก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอรต์จีนเลม่เก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำร
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธิ์ของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททัวรไ์ม่ทรำบล่วงหน้ำ                                                   
                                                           

อัตรำค่ำวีซ่ำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิ่มให้สถำนฑูตจีน เมื่อท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ้่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนีคื้อ 

1. ชื่อเป็นชาย แต่สง่รูปถ่ายที่ดเูป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าที่ถ่ายไวเ้กินกว่า 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเลน่ๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยื่นวีซ่า 
4. น ารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร ์หรือ รูปที่ใชก้ระดาษพรนิซจ์ากคอมพิวเตอร ์

การยกเลิก 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ้่ายบางส่วนส าหรบักรุ๊ปที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการนัตี
ค่ามดัจ าที่พกั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัขึน้ไป เก็บค่าใชจ้่าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร ์ 
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100% 



              

 
    

 

5.ยกเวน้ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมัดจ า  กับสายการบินหรือก รุ๊ปที่มีการการนัตีค่ามดัจ าที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนัน้ๆ 

เงือ่นไขในกำรให้บริกำร  

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั
ไม่มีการยืน่วีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ
ช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสายการบินก าหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมำยเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่ก าหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บรษิัทเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที่ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯ  อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
หรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้หรือจากอบุตัิเหตตุ่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าสิ่งของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสญูหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดร้บัความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกรอ้งค่าชดเชยต่างๆ ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของสายการ
บินที่จะรบัผิดชอบ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบต่อความสญูเสียนัน้ๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที่ ต.ม. อนัเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจ
เรียกค่าบรกิาร 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยว
บางรายการ 

บริษัทฯมีประกันอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท 

 
 


