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☺ หงัโจว ลอ่งชมความงามทะเลสาบซหี ูชอ้ปป้ิงถนนโบราณเหอฝั่งเจยี 

☺ อูซ๋ ีเมอืงเซีย่งไฮน้อ้ย ไหวพ้ระใหญห่ลงิซาน ชมพทุธสถานทีย่ ิง่ใหญ ่

☺ สวนสนกุดสีนยีแ์ลนด ์ใหมล่า่สดุ...ใหญอ่นัดบั 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสรา้งถงึ 

5.5 ลา้นเหรยีญ กบั 6 ธมีปารค์ ทีท่า่นจะไดส้นกุสนานพรอ้มกนัท ัง้ครอบครวั 

☺ เซีย่งไฮ ้ตามรอยเจา้พอ่เซีย่งไฮ ้ณ หาดไหวธ่าน ตกึสตารบ์คัใหญท่ีส่ดุในโลก   

ก ำหนดกำรเดนิทำง  10-15 , 11-16 , 12-17 เมษำยน  2562   ( 6 วนั 4 คืน ) 

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  
21.00 น. พร้อมกนัท่ี สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกช้ัน 3 ประตู 4 เคำน์เตอร์ สำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ 

(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 



 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง  ดอนเมือง – เซ่ียงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสำบซีหู – หมู่บ้ำนใบชำเขยีว – ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย 
00.15 น. ออกเดินทำงสู่ เซ่ียงไฮ้ โดยสำยกำรบิน แอร์เอเชีย เอก็ซ์  เทีย่วบินที ่ XJ 760    
 *สำยกำรบินแอร์เอเซียเอก็ซ์ ไม่มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองแต่ลูกค้ำสำมำรถส่ังซ้ือทำนบนเคร่ืองได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซ่ียงไฮ ้ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   บริกำรอำหำรเช้ำ แบบกล่อง KFC  

หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของ
จีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง   

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่าน ล่องเรือชมทะเลสำบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบ
เปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงั
เขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และ
หนานผิงอ่วนจง ให้ท่านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย (เรือล่อง
ทะเลสาบซีหูเป็นเรือแบบเหมาล า ขอสงวนสิทธ์ิใช้เรือแบบจอยกรณีลูกค้าไม่ครบกรุ๊ป 16 ท่านข้ึนไป)   จากนั้น 
น าท่านชม หมู่บ้ำนชำหลงจ่ิง   แหล่งผลิตใบชาท่ีข้ึนช่ือของหงัโจว ใบชา "หลงจ่ิง" ซ่ึงแปลวา่ ชาบ่อมงักร ของ
ทะเลสาบซีหูเป็นใบชาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กล่าวกนัวา่ "ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะ
หอมตลอดวนั" นอกจากจะมีไร่ชาอนักวา้งใหญ่ใหช้มแลว้ ยงัจะไดช้มกระบวนการผลิตใบชาแหง้และชิมชาดว้ย   

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย ตั้งอยูเ่ชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว 
เป็นถนนสายหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายน้ีมี
ความยาว 460 เมตร กวา้ง 120 เมตร ในสมยัราชวงศ์ซ่งของจีนเม่ือ 880 กว่าปีก่อน ขณะท่ีเมืองหังโจวเป็นราช
ธานีอยูน่ั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น ในปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้ง
สภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงแลว้ บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสร้างข้ึนใหม่ลว้นสร้างจากไม้

http://bit.ly/2NMk5YE


และมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้งถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทัว่ไป  น าท่าน
เดินทางสู่ท่ีพกั  

พกัเมืองหังโจว   XINGCHENG HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 4* 

วนัทีส่ำม  หังโจว – ร้ำนผ้ำไหม – อู๋ซี – วดัพระใหญ่หลงิซำน – เซ่ียงไฮ้    
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 

2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ “โหยว่ซี” มีความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศฮ์ัน่ขุดใชดี้บุกจนหมดแลว้ ช่ือเมืองจึง
เปล่ียนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”  แวะเยี่ยมชม โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และ
ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหาร น าท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองส าริดองค์
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ท่ีเขาหลิงซาน “หลิงซำนต้ำฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์
สง่างาม วดัหลิงซาน เป็นวดัท่ีมีอายุกว่า 1,000 ปี  เป็นวดัท่ีสวยงามร่มร่ืนมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มี
ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบ้ืองหนา้ พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมข้ึนเร่ือยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุก
หนแห่งนิยมไปกราบไหวข้อพรและท าบุญ   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคม
และเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื้นท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่า
พาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้  

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม   VIENA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี่  สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  *** อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรเยน็ *** 

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งท่ี 6 ของ
อาณาจกัรดิสนีย ์มีขนาดใหญ่อนัดบั 2 ของโลก รองจากดิสนียแ์ลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และ
เป็นสวนสนุกดิสนียแ์ลนด์แห่งท่ี 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่นเขตฉวนซา ใกลก้บัแม่น ้ าหวงผู ่และสนามบินผูต่ง    สวน
สนุกเซ่ียงไฮดิ้สนียแ์ลนด์มีขนาดใหญ่กวา่ฮ่องกงดิสนียแ์ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง 
โดยใชง้บทั้งส้ินราว 5.5 พนัลา้นเหรียญ หรือราว 180,000 ลา้นบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลตด์ว้ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมีทั้งหมด 6   
ธีมพาร์ค ดว้ยกนั ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพดัเคร่ืองเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบนัเทิงท่ีน่าสนใจ  

 “Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภยัท่ีจะท าให้
นกัท่องเท่ียวไดต่ื้นตาต่ืนใจกบับรรยากาศหุบเขาลึกลบัในยุคดึก
ด าบรรพ ์'Casmp Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินส ารวจ
ดินแดนท่ีแฝงไปดว้ยปริศนาและความลึกลบั และลงเรือเขา้ไปสู่ 
'Roaring Rapids' อุโมงคถ์ ้าปริศนาในช่องเขารอวร์ร่ิง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่
ของจระเขย้กัษน่์าเกรงขาม 



"Fantasyland" เร่ืองราวจากโลกเทพนิยายและตวัละครของดิสนีย ์จะกลายเป็นเคร่ืองเล่นท่ีให้นกัท่องเท่ียวได้
สนุกสนาน โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็นเคร่ืองเล่นรถไฟเหาะโลกใตเ้หมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 
7 หรือโลดแล่นผจญภยัไปกบั 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหน่ึงไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ท่ีมกัจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการ
ให้กบัเด็กๆ พร้อมกบัดีไซน์เคร่ืองเล่นสุดล ้าให้เขา้กบัคอนเซ็ปต ์ส าหรับท่ีดิสนียแ์ลนด์แห่งใหม่น้ี เปิดตวัเคร่ือง
เล่นท่ีมีจากวดีิโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟช่ือดงั Tron รถไฟเหาะรูปทรงจกัรยานยนตไฮเทค ท่ีถูกขนานนามไวว้า่ 
'Lightcycle Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเร่ืองวฒันธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่ง
น้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ี สวนท่ีตั้งอยูไ่ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงน ้ าชาท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจท่ีงดงามอยา่งลงตวั อีกทั้งยงัมีสวนท่ีเลือกตวัละครสัตวข์องดิสนีย ์ดดัแปลงเป็นเหล่า 12 นกักษตัริย ์ตาม
แบบปฏิทินจีน  
"Treasure Cove" ส่ิงท่ีจะมีอยูแ่ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ช่ือ
ดงั The Pirates of the Caribbean กลายเป็นเคร่ืองเล่นและการแสดงโชวสุ์ดตระการตา ท่ีหาชมไดแ้ค่เพียงท่ี เซ่ียง
ไฮ ้เท่านั้น จ  าลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยงัมีเคร่ืองเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's 
Revenge' 
"Fantasy Land" สนุกกบัเมืองเทพนิยาย ท่านจะไดพ้บกบัโชวอ์นัยิ่งใหญ่ตระการตาและตวัการ์ตูนท่ีท่านช่ืน
ชอบ อาทิเช่น สโนวไ์วท์, เจา้หญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกก้ีเมาท,์ หมีพลู และเพื่อนๆตวัการ์ตูนอนัเป็นท่ีใฝ่ฝัน
ของทุกคน  

 *** อสิระอำหำรกลำงวนั และอำหำรค ำ่ เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวของท่ำน *** 
พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห้่ำ  บัวหิมะ –  หำดไหว่ธำน – ลอดอโุมงค์เลเซอร์ – ร้ำนหยก – ตลำดเถำเป่ำ – ตึกสตำร์บัค     

เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมี
ช่ือเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลาย
ความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย   น าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์
ขา้มสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนส าหรับนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์เลเซอร์แห่งแรกของ
จีนดว้ย  จากนั้นน าท่านสู่ หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้
เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบัหน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคม
พร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั้งตึกธนาคาร โรงแรมหา้ดาวเก่าแก่ เป็นตน้ 

เทีย่ง  บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่  โรงงำนหยกจีน ฟังค าบรรยายคุณค่าของ
หยกจีนในรูปแบบเคร่ืองประดับน าโชคท่ีคนจีนนิยมมีไวค้รอบครอง จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้ายี่ห้อดัง
มากมายท่ี ตลำดเถำเป่ำ ให้ท่านต่อรองราคาไดเ้ท่าท่ีท่านพอใจ  จากนั้นน าท่านสู่ ตึกสตำร์บัค สำขำใหญ่ที่สุดใน
โลก อาคาร 2 ชั้น พื้นท่ีกวา่ 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนกังานกวา่ 400 คน เป็นร้านสตาร์บคัสาขาแรกและสาขา
เดียวท่ีมอบประสบการณ์ดิจิตอลใหก้บัลูกคา้ไปพร้อมๆกบัการจิบกาแฟ พฒันาแอปลิเคชัน่โดยอาลีบาบา 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  

http://event.sanook.com/calendar/


พกัทีเ่ซ่ียงไฮ้  โรงแรม  DONGFANG HOTEL SHANGHAI HOTEL หรือเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่ก  เซ่ียงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
03.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินผูต่ง 
06.50 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XJ 671 *** บริกำรอำหำรบนเคร่ือง 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

อตัรำค่ำบริกำร *** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ทัวร์รำคำพเิศษไม่มีรำคำเดก็   พกัเดีย่ว 
วนัที่ 10 – 15 เมษำยน  2562 23,999.- 

4,500 
วนัที่ 11-16 , 12-17 เมษำยน  2562 24,999.- 

 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง หำกไม่มีกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทก่อนท ำกำรซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น ทำงบริษัทจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆ 

 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่วจีน เพ่ือโปรโมทกำรท่องเทีย่ว ร้ำนผ้ำไหม , ร้ำนบัวหิมะ 
ร้ำนยำงพำรำ และร้ำนหยก  แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 60 - 90 นำท ี  

หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   



- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ปเฉพำะหนังสือเดินทำงประเทศไทย **ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำวซ่ีำกรณทีี่  
   ลูกค้ำมวีซ่ีำเดี่ยวในเล่มแล้ว* **ส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำง 15 วนัท ำกำร**    

 *** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณทีีน่ ำ้หนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักทีเ่กนิเอง  
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
- ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำจนีแบบเดีย่ว 1,000 บำท กรณีที่ส่งวซ่ีำกรุ๊ปไม่ทันเวลำ*** 

- ค่ำทิปไกด์ท้องถิน่ , คนขบัรถ และหัวหน้ำทัวร์ 1,500 บำท/ท่ำน ตลอดกำรเดนิทำง  
 

เง่ือนไขกำรสำรองทีน่ั่ง 

- กำรจอง มัดจ ำท่ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 30 วนั  

@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนแบบกรุ๊ป ส่งเอกสำรไปท ำทีเ่มืองจีน @ @ 

- ส ำเนำพำสปอร์ตถ่ำยแบบเต็ม 2 หน้ำให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ @  เอกสำรส ำหรับย่ืนวซ่ีำจีนเดี่ยว กรณีย่ืนทีส่ถำนฑูตจีนทีเ่มืองไทย  @ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ำยต้องเป็นไปตำมระเบียบใหม่ของกำรขอวซ่ีำจีน 
2. ท่ีอยูปั่จจุบนั+ท่ีอยูท่  างาน+เบอร์โทรศพัทผ์ูเ้ดินทาง 
ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่ป็นเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 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  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่  
กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อมระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  
ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่กดิทีป่ระเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 
หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือ

เปลีย่นระเบียบกำรย่ืนเอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ              
                                                           

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ทีต้่องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจีน เม่ือท่ำนส่งหนังสือเดินทำงล่ำช้ำ 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 

 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

เง่ือนไขในกำรให้บริกำรเดินทำงโดยสำยกำรบินแอร์เอเซีย 

เน่ืองจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินกำรันตีกำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่ำนจองและจ่ำยมัดจ ำแล้ว ถ้ำผู้
จองยกเลกิจะไม่มีกำรคืนค่ำมัดจ ำใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หำกมีกำรยกเลกิหรือขอเล่ือนกำรเดินทำง ผู้
จองจะไม่สำมำรถท ำเร่ืองขอคืนค่ำตั๋วหรือขอคืนค่ำทัวร์ทั้งหมดหรือบำงส่วนได้ เว้นแต่ 

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 



2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือ
มีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิก
ตอ้งรับผิดชอบช าระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสาย
การบินก าหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจ านวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามก าหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด
ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่าน าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าให้มิสามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

 

บริษัทฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท 
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัตเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำง วงเงนิ 500,000 บำท 

 
 
 
 



 


