
 

 

 

 

 
DAY PROGRAM B L D Hotel 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมือง) – มหานครเซ่ียงไฮ้ - - - - 

2 
เซ่ียงไฮ้ –  เกาะผู่ถ่อซาน – วดัผู่จี ้– เจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป  

 วดัไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอมิ 
   

NINGBO JIALE HOTEL 
หรือเท่าเท่า ระดบั 4 ดาว 

3 
หนิงโป-หังโจว -ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิง่ 

ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจยี 
   

LIANG AN HOTEL 
หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

4 
หังโจว-ร้านยางพารา-หมู่บ้านโบราณจูเจยีเจีย่ว+ล่องเรือ-ร้านผ้าไหม 

เซ่ียงไฮ้-ถนนเหทยีนจือฝ่าง 
   

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

5 ร้านยา-อาคารSWFC101ช้ัน-หาดไว่ทาน-ร้านหยก -ตลาดถาวเป่าเฉิง    

PUJIANG BERKESY 
RESIDENCE SHANGHAI 
หรือเทยีบเท่า ระดบั 4 ดาว 

6 มหานครเซ่ียงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  - - - 

 
 



วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – มหานครเซ่ียงไฮ้                 (-/-/-) 
22.00 น. พร้อมกนัทีส่นามบินนานาชาตดิอนเมือง ช้ัน 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

สายการบิน THAI AIR ASIA X  ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ทีน่ั่ง 
จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 ไม่มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเที่ยวบินขาไป 

(น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซ้ือน า้หนักเพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 
 

วนัทีส่อง  มหานครเซ่ียงไฮ้  -  หนิงโป - ผู่โถวซาน - วดัผู่จี ้- วดัเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป - วดัไผ่ม่วง 
 หนานไห่กวนอมิ - หนิงโป                                      (B-L-D) 
00.15 น. น าทุกท่านเหินฟ้าสู่มหานครเซ่ียงไฮ ้ประเทศจีน โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X  เทีย่วบินที ่XJ760  
05.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋า

สัมภาระจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่มหานครท่ีไดช่ื้อวา่เป็น ปารีสแห่งตะวันออก เน่ืองจากเซ่ียงไฮมี้ความสวยงามระดบั
ยโุรป มีแม่น ้ าหวงผู ่ไหลผา่นกลางเมือง ดัง่เช่นท่ีแม่น ้ าแซน ไหลผา่นกลางนครปารีส 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  

  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ เป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองรองจากหงัโจว เป็นเมืองเลก็ท่ีอยูติ่ดทะเล เมืองหนิงปอ
 เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองท่ีมีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม ระหวา่งทางไดช้มทศันียภาพอนัสวยงาม นัง่รถผา่น
 สะพานขา้มเกาะเลก็เกาะนอ้ยไปยงัท่าเรือจูเจียเจียนโดยผา่น HANGZHOU BAY BRIDGE หงัโจววานฮวาไห่ตา้เฉียว 
 สะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดในโลก สร้างโดยวศิวกรชาวจีน มูลค่าการก่อสร้าง 15,000 ลา้นหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ลา้น
 บาท) มีความยาว 36 กม อาจเรียกวา่ สะพานสายรุ้ง สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 และ โดยสามารถรองรับรถยนตไ์ดถึ้งวนัละ 
 45,000 – 50,000 คนั 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านลงเรือโดยสารเรือ ณ ท่าเรือจูเจียเจียน สู่ เกาะผูโ่ถวซาน (ใชเ้วลาในการนัง่เรือประมาณ 15 นาที) เกาะผู่โถวซาน ซ่ึง

 เป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศกัด์ิสิทธิท่ีมีความส าคญัทางศาสนาพทุธ ร่วมกบั เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซานและจ่ิวหัวซานน าท่าน
 เดินทางสู่ วดัเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป วดัเก่าแก่ของเกาะผูโ่ถวซาน เช่ือกนัวา่เจา้แม่กวนอิม  ท่ีสถิตอยูท่ี่วดัแห่งน้ีไม่ไปไหน 
 คร้ังหน่ึงมีพระญ่ีปุ่น SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอญัเชิญเจา้แม่กวนอิม จากเขาจ่ิวหัวซานเพ่ือน าไปตั้งบูชาท่ี
 ประเทศญ่ีปุ่น แต่เม่ือเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งน้ีได ้เกิดพายลูุกใหญ่เกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งหยดุการออกเรือคร้ังพอรอให้
 พายสุงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกบัคร้ัง แรก เป็นอยา่งนั้น 3 คร้ัง 3 ครา ท าให้ไม่ สามารถอญัเชิญไปได ้
 จึงจ าเป็นตอ้งน าเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไวท่ี้เดิม จึงเป็นท่ีมาขอช่ือวดัเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไปจากนั้นน าท่าน
 เดินทางสู่ วดัไผ่สีม่วง วดัท่ีมีตน้ไมไ้ผเ่ป็นสีม่วง ซ่ึงโดยปกติไผท่ี่เราเห็นโดยทัว่ไปจะเป็นสีเขียว จากนั้นน าท่านสู่ วดัผู่จ้ี วดั
 ใหญ่ท่ีสุดในผูโ่ถวซาน นมสัการเจา้แม่กวนอิม องคใ์หญ่ท่ีสุดในเกาะ จากนั้นน าท่านนมสัการ หนานไห่กวนอิม องคเ์จา้แม่
 กวนอิมรูปหล่อส าริด สูง 33 เมตร ประทบัอยูท่ี่เนินริมหาด บนเกาะตอนใตสุ้ดจากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองโจวซาน
 โดยเรือด่วน 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที่  NINGBO JIALE HOTEL หรือเท่าเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม หนิงโป-หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู-สวนใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณซ่งเหอฝ่างเจีย  (B /L/D)                                                                                           
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



  น าท่านเดินทางสู่ หงัโจว (ประมาณ 3 ช.ม.) จีนมีค าพงัเพยกล่าววา่ "เบ้ืองบนมีสวรรค ์เบ้ืองล่างมี ซู - หาง" ความหมายคือ 

  "บนฟ้ามีสถานท่ีท่ีดีท่ีสุดคือสวรรค ์บนพ้ืนโลกมีสถานท่ีท่ีสวยท่ีสุดคือ ซูโจว กบั หางโจว" 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ !! บริการท่านด้วย เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพนัปี 
 น าท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหงัโจว มีทิวทศัน์สวยงามสามดา้นลอ้มรอบดว้ยภูเขา

เป็นสถานท่ี ท่ีจกัรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศชิ์งโปรดปรานเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี คร้ังหน่ึงในศตวรรษ
ท่ี 13 มาร์โค โปโล ยอดนกัเดินทางชาวอิตาลี ไดม้าเยอืนท่ีน่ี และไดก้ล่าวไวว้า่ เมืองหงัโจว เป็นสถานท่ีท่ี
สวยงามท่ีสุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูวา่ “ตวัอยูซี่หู เสมือนนัง่อยูบ่นสวรรค”์ และดว้ยทะเลสาบ
ซีหู มีน ้าใสสะอาด ลอ้มรอบดว้ยภูเขาทั้งสามดา้น มีเข่ือนดินท่ีเตม็ไปดว้ยดอกไมห้ลากสี ตดักบัสีเขียวของ
ตน้ไม ้ดูงดงามตาน่าชมเป็นอยา่งยิง่ท  าใหก้วหีลายท่านจึงพรรณนาถึงความงดงามของทะเลสาบซีหู เปรียบ
ดงัเป็นนางไซซี หรือนางงามในสมยันั้น ท่ีสร้างใหท้ะเลสาบซีหูอยูใ่นบทกวท่ีีมีช่ือเสียงมานานนบัพนัปี 

 จากนั้นเดินทางชมสวนชาหลงจ่ิง ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเมืองหงัโจว ไร่ชาเขียว "หลงจ่ิงฉา" ( แปลวา่ ชาบ่อ
มงักร ) ของทะเลสาบซีหู เป็นใบชาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดชนิดหน่ึงของประเทศจีน กล่าวกนัวา่ "ด่ืมชาหลงจ่ิง 
เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวนันัน่เอง จากนั้นน าท่านชม ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ร้านคา้ต่างๆ ตกแต่งแบบ
จีนโบราณ มีส้ินคา้พื้นเมือง และของท่ีระลึกใหท้่านเลือกซ้ือไปเป็นของฝากตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
พกัที ่  LIANG AN HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีส่ี่ หังโจว – ร้านยางพารา - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ - ร้านผ้าไหม – ถนนเถียนจึฝาง                 
            (B/L/D)            

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านชม เมืองโบราณจูเจียเจ่ียว ตั้งอยูช่านเมืองเซ่ียงไฮ ้เป็นเมืองโบราณท่ีเต็มไปดว้ยคลองท่ีมีน ้ า

ใสสะอาด ตั้งอยูบ่นริมฝ่ังน ้ าเตียนปู เมืองน้ีมีอีกช่ือ คือ ล าธารไข่มุก มีช่ือเสียงเน่ืองจากสถาปัตยกรรมสมยั
ราชวงศห์มิงและชิงท่ียงัคงสภาพดีอยู ่น าท่านล่องเรือชมเมืองจูเจียเจ่ียว ชมวิถีชีวิตประจ าวนัของชาวเมืองท่ี
ก าลงันัง่พกัผอ่นพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศเมืองเก่าจากน้ันน าท่านสู ้รา้นผลิตภณัฑย์างโอโซน ใหท่้าน

ไดเ้ลือกชมสินคา้และผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ ! เส่ียวหลงเปา 
  น าท่านเยีย่มชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากไหม ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ ชมวธีิการน าเส้น

ไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั้งใชเ้คร่ืองจกัร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมา
ท าไส้นวมผา้ห่มไหม เหมาะกบัการซ้ือเป็นทั้งของฝากและใชเ้อง จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงในยา่น เถียน
จึฝาง (Tianzi Fang) อีกหน่ึงยา่นเก่าแก่ของ เซ่ียงไฮ ้ในอดีตยา่นน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และ โรงงาน แต่ปัจจุบนั 
เป็นยา่นอาร์ต มีผบั บาร์ คาเฟ่ แกลลอร่ี ร้านคา้บูติค สถาปัตยกรรมในยา่นน้ีคลา้ยกบัยา่นซินเทียนต้ี เป็น
แบบชิคูเมน และมีเอกลกัษณ์ตรงท่ีมีกรอบประตูท่ีท าจากหินท่ีสวยงาม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 



วนัทีห้่า    อาคารSWFC101 - ช้ันร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  - พระหยกขาว - หาดไว่ทาน-ร้านหยก  
 ตลาดถาวเป่าเฉิง           (B/L/D)            
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน ขึน้ตึก SWFC (ช้ัน 100 ) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงท่ีสุดในประเทศจีนดว้ย

ความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นท่ี 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซ่ียงไฮเ้พื่อชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองเซ่ียงไฮท่ี้เต็มไปดว้ยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด น าท่านแวะชม โรงงานผา้ไหม
จีนและผา้แพร ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองจีน จากนั้นน าท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่
ทาน (หาดเจา้พอ่เซ่ียงไฮ)้ ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าหวงผู ่ชมบรรยากาศวิวและถ่ายรูประหวา่งเมือง
เก่าและเมืองใหม่ ซ่ึงถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ้ ท่ีได้รวมการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตกจากนั้นน าท่านสู่ ร้านหยก เลือกซ้ือ สินคา้ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านนมสัการ พระหยกขาว ถูกสร้างข้ึนในปี 1882 เป็นวดัท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค ์ซ่ึง

อญัเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุช่ือ ฮุยเก็น วดัแห่งน้ีถูกท าลายในช่วงราชวงศชิ์งถูกโค่นลม้บลัลงัก ์แต่โชคดี
ท่ีพระพุทธรูปหยกขาวไม่ไดถู้กท าลาย จึงอญัเชิญมาประดิษฐานท่ีวดัท่ีสร้าง ข้ึนใหม่ในปี 1928 และใหช่ื้อ
วดัแห่งน้ีวา่วดัพระหยกขาว พระพุทธรูป 2 องค ์อนัล ้าค่า น้ีไม่เพียงแต่เป็นพระพุทธรูปหายากทางดา้น
วฒันธรรมหากแต่ยงัเป็นงานช่างศิลป์ท่ีมีค่ายิง่ พระพุทธรูปปางนัง่ทั้ง 2 องคน้ี์ สลกัจากหยกทั้งแท่ง แสง
สวา่งและ แสงสะทอ้นของหยกขาวนั้นท าใหอ้งคพ์ระพุทธรูปมีความงดงามสวา่งเจิดจา้ยิง่ข้ึน จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจา้พ่อเซ่ียงไฮ)้ ซ่ึงตั้งอยูริ่มฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าหวงผู ่ชมบรรยากาศววิ
และถ่ายรูประหวา่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของนครเซ่ียงไฮ ้ท่ีไดร้วมการ
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมตะวนัออก-ตะวนัตก 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่  PUJIANG BERKESY RESIDENCE SHANGHAI หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
 

วนัทีห่ก   มหานครเซ่ียงไฮ้  –  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)       (B/-/-)            
03.00 น.  สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผูต่ง 
เชา้  บริการอาหารเชา้แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
06.50 น. น าทุกท่านเหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X(XJ) เทีย่วบินที ่X761 
 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟในเทีย่วบินขากลบั 
10.15 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ... 

 
 
 



*****อตัราค่าบริการ***** 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่หอ้งละ  

2-3 ท่าน 

เด็กอายุต  า่กว่า  

18 ปี 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

8-13 / 22-27 พฤษภาคม 2561 22,900 23,900 5,900.- 

12-17/19-24 มถุินายน 2561 22,900 23,900 5,900.- 
26 – 31  กรกฏาคม 2561 *วันอาสาฬหบูชา* 23,900 24,900 5,900.- 

8 – 13 สิงหาคม 2561 *วนัแม่* 23,900 24,900 5,900.- 

11-16 กนัยายน2561 22,900 23,900 5,900.- 

19– 24 ตุลาคม 2561*วนัปิยมหาราช* 23,900 24,900 5,900.- 

13 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,900 23,900 5,900.- 

5 – 10 / 18 – 23 ธันวาคม 2561 22,900 23,900 5,900.- 

28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562 *ปีใหม่* 23,900 24,900 5,900.- 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม 
+ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ -  เซ่ียงไฮ ้– กรุงเทพฯ  
+ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
+ค่าโรงแรมท่ีพกั  4  คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
+ ค่าอาหารตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
• ค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางท่องเท่ียว ตามท่ีระบุในรายการ  
• ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหวา่งการเดินทางทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทั
ประกนั//  
• ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินน าเท่ียว (พูดไทย)  
• ค่าน ้าหนกัสัมภาระข้ึนเคร่ืองคนละ 20 กิโลกรัม (ไม่รวมประกนักระเป๋า) 
 • ค่ามคัคุเทศกไ์ทยน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
• ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีน( กรุ๊ป)   กรณ ีสถานทูตแจ้งยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป จะต้องจ่ายเพิม่ 500 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ บุคคลท่านใดไดเ้ดินทางไปยงัประเทศ   อสิราเอล,อฟักานิสถาน,ปากสีถาน,อุซเบก,ิทจิกสิถาน,เติร์กเมนิสถาน
,อหิร่าน,อยีปิต์,ซาอุดีอาระเบีย,ซีเรีย,เลบานอน,จอร์แดน,อนิเดีย,ศรีลงักา,แอลจิเรีย,ลบิยา,ไนจิเรีย,ลเิบีย,ซูดาน,แอลจีเรีย,
คาซัคสถาน,รัฐปาเสสไตน์    22 ประเทศน้ี ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบนั   ไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปได ้  กรณทีี่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศดังกล่าวต้องย่ืนวซ่ีาเดี่ยว โดยจ่ายเงินเพิม่ 500 บาท  

 

 



เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาท่องเทีย่วประเทศจีนแบบกรุ๊ป (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน 
 ส าเนาหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่านั้น ลูกคา้ไม่ตอ้งส่งเล่มพาสปอร์ตตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 
 

ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ต  กรณย่ืีนวซ่ีาแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว 

 
ค่าบริการนีไ้ม่รวม  
- ค่าทิปมคัคุเทศกจี์นและคนขบัรถ (ไกด์จีน+คนขับรถจีน วนัละ 30 หยวน // 6 วนั เท่ากบั 180 หยวนต่อท่าน)  
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ มินิบาร์,ซกัรีด, โทรศพัท,์พาหนะเดินทางนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการทวัร์ 
-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % 
-ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



การส ารองทีน่ั่ง 
1.ส่งหนงัสือเดินทาง และวางเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทางเพื่อส ารองท่ีนัง่ 
2.ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  30 วนั 

 
เง่ือนไขการให้บริการ 
-     เท่ียวบิน,ราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
-    หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น  
    (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได)้ 
-    ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
-   ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของ   นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
-  กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง บริษทั  ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
-  ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน
ช่ือได ้
-  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะ
ถือวา่ท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 



- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลท่ีตอ้งการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
-บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
-บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
-การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจ่าย  

-ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได้  จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

เง่ือนไขการยกเลกิ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีท าการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้ าระค่ามดัจ าตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
ก าหนดใหต้อ้งช าระ เน่ืองจากจะท าใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   

 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้  าการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ด าเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 การท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ ทุกท่านกรุณารักษาเวลาในการเยี่ยมชมสถานท่ี ตามท่ีหวัหนา้ทวัร์ไดแ้จง้แต่ละจุดเยี่ยมชม เพื่อ
การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆไดท้นัเวลา หากท่านล่าช้าจะท าให้คณะล่าชา้และอาจจะเท่ียวไม่ครบตามโปรแกรมท่ีระบุไว ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผดิชอบในการไม่ชดเชยสถานท่ีอ่ืนๆให ้หากเกิดจากความล่าชา้ของคนในคณะเอง  
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนัและอยูค่นละชั้น  
บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 

***ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเปง นทีพ่อใจแล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน
เอง**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
......................................................................................................................................................................................................
....รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้าน................................มือถือ......................................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)................................................................................... 
ต าแหน่งงาน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถานที่ท างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องทีส่ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเชงคข้อมูลโดยตรง
กบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวนัที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วนัที.่................เดือน.......................ปี........................ 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
TEL…………………………………………. 
หมายเหตุ 
**กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ท างาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปง นจริง เพ่ือใช้ในการ
ขอย่ืนวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเกงบเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั  ทั้งนีเ้พ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ทีนี่ ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 
 



เอกสารใช้ย่ืนวซ่ีา(แก้ไข  .ค.ธ 22559( 
1. หนงัสือเดินทางมีอายนุบัจนถึงวนัเดินทางตอ้งไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

3. รูปถ่ายขนาด 33 ม.ม.x 48 ม.ม.,  รูปภาพสีและ พืน้หลังสีขาว เท่าน้ัน,หน้า
ตรง, เหงนใบหู,  ห้ามยิม้ , ไม่สวมหมวก , ไม่สวมเคร่ืองประดับ,  ไม่สวม
แว่นตาด า และไม่สวมเส้ือสีขาว , คนมุสลมิต้องเปิดให้เหงนใบหน้า*** ห้าม
ใช้คลปิ หรือ ลวดเยงบติดกบัรูป หรือ ท าให้รูปถ่ายเปง นรอย  สถานฑูตจะปฎิ
เสธไม่รับย่ืนวซ่ีาโดยเดงดขาด *** 

4. ส าหรับผูท่ี้เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ ยอ้นหลงัไม่เกิน 2 ปี ขอส าเนาหนา้
วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุด (กรณีวซ่ีาจีนอยูใ่นหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ขอ
ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางเล่มเก่าและหนา้วซ่ีาจีนท่ีใชเ้ดินทางคร้ังล่าสุดแนบมาดว้ย) 

5. ส าหรับผูท่ี้ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ RE-ENTRY ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ง
เอกสารยืน่วซ่ีา และ หนงัสือเดินทางต่างดาว(เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ย
ตนเอง เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

6. เอกสารกรอกขอวซ่ีา กรุณากรอกเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง และ กรุณากรอกขอ้มูลตามความ
เป็นจริงเก่ียวกบั สถานท่ีศึกษา สถานทีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยูปั่จจุบนั ท่ีอยูท่ี่ท  างาน ญาติท่ีติดต่อไดใ้นกรณี
ฉุกเฉิน หมายเลขโทรศพัทบ์า้น หมายเลขโทรศพัทท่ี์ท างาน หมายเลยโทรศพัทข์องญาติ โปรดรับทราบ หาก
สถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเทงจ อาจมีการระงับการออกวซ่ีา เล่มทีม่ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ
ทุกวนั) 

7. กรณีเด็ก , นกัเรียน , นกัศึกษา ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ) ตอ้งแนบส าเนาสูติบตัร  
8. กรณีท่ีเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ตอ้งแนบหนงัสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศโดยไม่มีบิดา มารดา

เดินทางไปดว้ย เขา้มาเพื่อเป็นหลกัฐานขอวซ่ีาดว้ย(สามารถขอไดท่ี้ เขต หรือ อ าเภอ ท่ีท่านอาศยัอยู ่
9. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียน

ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และ บางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้ 
10. ผูท่ี้ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทาง และ ยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตให ้เขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ 
ยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งการ
เดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

11. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ  ทางบริษทัฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะคนต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี
ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทยเท่านั้น  หากไม่ไดท้  างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้
ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เอกสารท่ีตอ้งเตรียมส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติ 

 พาสปอร์ตตวัจริง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
 รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 ใบ   (รูปใหม่ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) 
 ใบอนุญาตการท างาน 
 หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 



 สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 
 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส มาดว้ย 

12. สถานทูตจีนอาจปฎิเสธไม่รับท าวซ่ีาใหท้่านในกรณีดงัตอ้งไปน้ี 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือ แต่งหนา้ทาปาก 
 น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายเกิน 6 เดือนมาใช ้
 น ารูปถ่าย ท่ีมีววิดว้ยหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อยืน่ท าวซ่ีา รูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษสติก

เกอร์ หรือ รูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 


