
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หงัโจว เหมาเรอืล่องทะเลสาบซหูีเก่า-ใหม่ อูซ๋ ีวดัพระใหญ่หลงิซานตา้ฝ๋อ  

พเิศษ...บฟุเฟต์สดุหรรูะดบั 6 ดาว GOLDEN JAGUAR 

ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที ่ 6-11 , 20-25 , 22-27 เม.ย. 59 
       สงกรำนต์ *** วนัที ่ 8-13 , 9-14 , 13-18 , 14-19 เมษำยน 59 
 วนัที ่ 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 , 25-30 , 27 พ.ค.-1 ม.ิย. 59 
 วนัที ่ 1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 , 29 ม.ิย.-4 ก.ค. 59     

วนัที ่ 6-11 , 20-25 , 27 ก.ค.-1 ส.ค. 59      ( 6 วนั 5 คนื )   
  

วนัแรก  ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง – นำนกงิ 

11.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ช้ัน 3 ประตูทำงเข้ำที่ 4 เคำน์เตอร์ 6 สำยกำรบิน NOK 
SCOOT โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

13.50 น. เหิรฟ้าสู่  เมอืงนำนกงิ โดยสายการบิน NOK SCOOT เท่ียวบินท่ี XW 088  
18.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนำนกิง  หรือ หนำนจิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพ้ืนท่ี 6,598 ตร. กม. นานกิงเป็น

หน่ึงในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบนัหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในภาคตะวนัออกของจีนรองจากเซ่ียงไฮ ้ เคยเป็น
เมืองหลวงของหลายราชวงศ ์จนไดรั้บสมญานามวา่ เมืองหลวงสิบแผน่ดิน และยงัเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ   
หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้   บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  YINMAO 
HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4* 

หมำยเหตุ กรุณำแยกเส้ือผ้ำใส่กระเป๋ำเลก็เพือ่ไปพกับนเขำหวงซำน 1 คืน และสะดวกต่อกำรขนย้ำยเขำสู่ที่พักบนเขำหวงซำน เพรำะ
จุดลงกระเช้ำห่ำงจำกที่พกั พอสมควร ท่ำนจะต้องน ำกระเป๋ำของท่ำนเดนิทำงเท้ำเข้ำสู่ที่พกั   ( บริเวณจุดลงกระเช้ำจะมีคน
รับจ้ำงแบกกระเป๋ำไปส่งให้ที่โรงแรม แต่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใบละประมำณ 10-20 หยวน  แล้วแต่ขนำดของกระเป๋ำ ) 
 
 



 

วนัทีส่อง  นำนกงิ – เขำหวงซำน – น่ังกระเช้ำขึน้เขำหวงซำน  

 เชา้  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เขำหวงซำน มรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศจีน 
เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรหลงัอาหารน าท่านข้ึนกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงบรรจุคน

ไดป้ระมาณ 40 คน ใชเ้วลา ประมาณ 8 นาที  อุทยำนแห่งชำติเขำ หวงซำนไดรั้บคดัเลือกจาก
องค์กรยูเนสโก ้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เม่ือปี ค.ศ.1990 เขา หวงซาน มียอดเขารวม
ทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น ้ าตกใหญ่ 2 แห่ง และล าธาร 24 สาย ความงดงามท่ีธรรมชาติเสกสรร

ข้ึนเป็น หวงซาน นั้นประกอบไปดว้ย ตน้สนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม กอ้นหิน รูปร่าง
แปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆท่ีลอยปกคลุมทั่วเขาและน ้ าพุร้อน สมกับส านวน “ไป 5         
ภูกลับมาไม่มองภู เขา  ไปหวงซาน  กลับมาไม่มองภู”ของ สี วี เ ส่ีย เ ค่อ นักเ ดินทางจีน
สมยั ราชวงศห์มิงท่ีไดไ้ปสัมผสั เม่ือเดินทางถึงยอดเขาแลว้ น าท่านเท่ียวชมบริเวณโดยรอบของ
อุทยาน ชมทะเลเมฆ ทะเลหิน และมวลหมู่ตน้สน ชมความงดงามตามอธัยาศยั 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเขา้สู่    ที่พกั BEI HAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ำม  ชมววิเช้ำเขำหวงซำน – น่ังกระเช้ำลงเขำ – หังโจว – หมู่บ้ำนใบชำ – ถนนโบรำณ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหาร น าท่านเดินชมความงามเขาซ่ึงมีพ้ืนท่ี 154 ตารางกิโลเมตร ชมเทือกเขานอ้ยใหญ่กว่า 
72 ลกู ชมตน้สนท่ีมีอายยุืนนานหลายร้อยปี น าท่านชมความงดงามตามธรรมชาติขอ งขุนเขาต่างๆ น าท่านชมทิวทัศน์ด้ำน
เหนือเป๋ยไห่ เพลิดเพลินกบับรรยากาศท่ีเหมือนหน่ึงอยู่บนแดนสวรรค์ จะเห็นเมฆปุยๆลอยไปมา ชมเขาต่างๆทาบกบั
ฟากฟ้า สวยสดงดงามสุดจะพรรณนา ชมยอดกวงหมิงต่ิง เป็นยอดเขาท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของเขาหวงซาน ชมทะเลหมอก 
และตน้สนรูปร่างแปลกตา ท่ีไม่เคยเห็นท่ีไหนมาก่อน ชมหินบินมา ซ่ึงตั้งตระหง่านอยู่ท่ีหนา้ผา เป็นท่ีอศัจรรยใ์จแก่ผูพ้บ
เห็นวา่หินกอ้นน้ีท าไมถึงตั้งอยูไ่ด ้ท่านจะไดเ้ห็นขนุเขาเป็นรูปร่างต่างๆ บา้งเป็นรูปคลา้ยดอกบวับานเป็นรูปคลา้ยวานร รูป
คลา้ยเจา้แม่กวนอิม ภูเขาหินลอยมา 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร หลงัอาหารเดินทางสู่ เมอืงหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของ
จีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง  น าท่านชม หมู่บ้ำนชำหลงจิง่ ท่ีน่ีเป็นหมู่บา้นท่ีปลูกชาเขียว
ท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดในเมืองจีน   

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารน าท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝ่ังเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนนสาย
หน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายน้ีมีความยาว 460 เมตร กวา้ง 
120 เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเม่ือ 880 กวา่ปีก่อน ขณะท่ีเมืองหงัโจวเป็นราชธานีอยูน่ั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนยก์ลาง
ทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั้น ในปัจจุบนัยงัคงไวซ่ึ้งสภาพดั้งเดิมของส่ิงปลูกสร้างโบราณส่วนหน่ึงแลว้ 
บา้นเรือนทั้งสองขา้งทางท่ีสร้างข้ึนใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองขา้ง
ถนนสายน้ีส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทัว่ไป   น าท่านเขา้สู่  ที่พกั  SHUNCHANG HOTEL ระดบั 4* หรือเทียบเท่ำ 

วนัทีส่ี่   ล่องเรือทะเลสำบซีหู (เหมำเรือ) – หังโจว – เซ่ียงไฮ้ – ร้ำนผ้ำไหม – หำดไหว่ธำน – ถนนนำนกงิ   

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ที่พกั  หลงัอาหารพาท่าน ล่องเรือ (เหมำ) ชมทะเลสำบซีหู ซ่ึงกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือน
นางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได  ้15 
กม. น ้าลึกเฉล่ีย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่ง
ของทะเลสาบซีหู ซ่ึงไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ใหท่้านไดด่ื้มด ่ากบับรรยากาศของความ
งามในทะเลสาบในบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย     

 
 



เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ มหำนครเซ่ียงไฮ้ ชมเซ่ียงไฮม้หานครท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศจีน ท่ีไดรั้บการพฒันาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาค
ตะวนัออกเฉียงใต ้มีพ้ืนท่ี 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้  
น าท่านสู่ โรงงำนผ้ำไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ไหม ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ  
น าท่านสู่ หำดเจ้ำพ่อเซ่ียงไฮ้ (หำดไหว้ธำน) ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดอนัลือช่ือของต านานเจา้พ่อเซ่ียงไฮ ้เป็นถนนท่ีสวยงามอนัดบั
หน่ึงของเมืองเซ่ียงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซ่ึงเป็น
ศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุงเทพท่ีปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า    
จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัท่ี ถนนนำนกงิ ถนนคนเดินท่ีมีช่ือเสียงของเมืองเซ่ียงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จ าหน่าย
สินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ 1.5 ก.ม. 

ค ่ำ บริกำรอำหำรค ่ำ  ณ ภัตตำคำร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นำนำชำติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่ำ 400 อย่ำง อำทิ เป๋ำฮื้อ 
หูฉลำม เป็ดปักกิง่ ไวน์แดง ไอศครีม saaD n gaaHฯลฯ  หลงัอาหารพาท่านเขา้สู่ท่ีพกั 

                                      พกัที่ GREAT TANG HOTEL* หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่ห้ำ  บัวหิมะ รวมนวดเท้ำ – อุโมงค์เลเซอร์ – ขึน้หอไข่มุก – ร้ำนหยก – ตลำดเถำเป่ำ    

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามญัประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียงของ
เมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนท่ีมีช่ือเสียงมากว่าพนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเม่ือยลา้ ฟรีไม่มี
ค่าใชจ่้าย  จากนั้นน าท่าน ขึ้นหอไข่มุก ชมทศันียภาพของสองความแตกต่างท่ีลงตวั ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ท่ีมีตึกสูง
ทนัสมยัระฟ้ากบัฝ่ัง “ผู่ซี” เมืองเก่าท่ียงัคงอนุรักษตึ์กเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า      น าท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ท่ีประดบัประดา
ดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์ขา้มสู่ฝ่ังผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งน้ีสร้างข้ึนส าหรับนักท่องเท่ียวโดยเฉพาะเป็น
อุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย   

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่านแวะชมโรงงำนหยกจีน เคร่ืองประดบัน าโชคท่ีคนจีนนิยมรวมถึงผี
เซ่ียะ เทพเจา้น าโชคดา้นการเงินและการคา้ขาย ให้ท่านเลือกสรร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลำดเถำเป่ำ แหล่งชอ้ปป้ิง
สินคา้ก๊อปป้ีแห่งใหม่ของเมืองเซ่ียงไฮ ้ขายสินคา้อาทิเช่น กระเป๋า เส้ือผา้ รองเทา้ ไมก้อลฟ์ นาฬิกา และสินคา้อ่ืนๆ ของจีน 
ตลาดเถาเป่าเฉิน มีสินคา้แบนดเ์นม ใหเ้ลือกซ้ือมากมายหลากหลายในราคาท่ีท่านพอใจ 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าท่านชม โชว์กำยกรรมอร่ีำ โชวท่ี์ดีท่ีสุด และลงทุนสร้างสรรคสู์งท่ีสุดในมหา
นครเซ่ียงไฮ ้ตระการตากบัจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือช่ือ และความทนัสมยัเขา้ดว้ยกนัไวอ้ย่างลงตวั จบการแสดง 
พาท่านเขา้สู่ท่ีพกั      พกัที่ GREAT TANG HOTEL* หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่หก   เซ่ียงไฮ้ – อู๋ซี – วดัหลงิซำนต้ำฝ๋อ (รวมน่ังรถรำง) – ฟำร์มไข่มุก – นำนกงิ –  กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ที่ โรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมอืงอู๋ซี เมืองโบราณท่ีสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 2,000 ปีก่อน เดิมช่ือ 
“โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเม่ือราชวงศ์ฮัน่ขุดใชดี้บุกจนหมดแลว้ ช่ือเมืองจึงเปล่ียนมาเป็น “อู๋ ซี” แปลว่า  
“ไม่มีดีบุก”  น าท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองส าริดองคใ์หญ่ท่ีสุดในประเทศจีน ท่ีเขาหลิงซาน “หลิงซำนต้ำ
ฝอ” ซ่ึงมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม  วดัหลิงซาน เป็นวดัท่ีมีอายุกว่า 1,000ปี  เป็นวดัท่ี
สวยงามร่มร่ืนมีเขาลอ้มรอบอยู ่ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบ้ืองหนา้ พุทธสถานสร้างเพ่ิมเติมข้ึนเร่ือยๆตามพลงั
ศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหวข้อพรและท าบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ท่ีเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีส าคญัทางพุทธศาสนา เป็นตน้  

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  หลงัอาหารน าท่าน แวะเลือกซ้ือไข่มุก ครีมไข่มุกบ ารุงผิว ท่ีท าจากไข่มุกน ้ าจืดท่ี
เพาะเล้ียงในทะเลสาบ  น าท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง   
น าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเมืองนานกิง  ( บริกำรอำหำรค ่ำ แบบกล่อง KFC ) 

 



 
20.10 น. น าท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี XW 087   
23.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ. 
 

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

อตัรำค่ำบริกำร *** อำจมีกำรเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ *** 
6-11 , 20-25 , 22-27 เม.ย. 59 
11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 25-30 , 27 พ.ค.-1 ม.ิย. 59  
1-6 , 8-13 , 15-20 มิ.ย. 59 

21,999.- 6,900.- 

 ** 8-13 , 9-14 , 13-18 , 14-19 เมษำยน 2559 31,999.- 6,900.- 
 

รำยกำรนีจ้ะเข้ำร้ำนสนับสนุนกำรท่องเทีย่ว บัวหิมะ+นวดเท้ำ , ร้ำนชำ , ร้ำนหยก , ร้ำนผ้ำไหม , ไข่มุก 
แต่ละร้ำนใช้เวลำในกำรน ำเสนอประมำณ 45 นำท ี– 1 ช่ัวโมง   

หำกลูกค้ำท่ำนใดไม่ประสงค์จะเข้ำร้ำน กรุณำช ำระท่ำนละ 2,000 บำทต่อร้ำนต่อท่ำน** 
** บริษทัขอสงวนสิทธ์ิทีไ่ม่จดัหัวหน้ำทวัร์ร่วมเดนิทำงในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่ำนแต่มไีกด์ท้องถิ่น ** 

ข้อควรระวงั ท่ำนใดต้องออกตัว๋ภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 
หำกไม่มกีำรสอบถำมเจ้ำหน้ำทีบ่ริษทัก่อนท ำกำรซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น  

ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ำกรณใีดๆทั้งส้ิน 
 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ ชั้นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัท าการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่ำน ำ้หนักกระเป๋ำ ท่ำนละ 20 กโิลกรัม/ ท่ำน  กรณีทีน่ ้ำหนักเกนิ กรุณำช ำระค่ำใช้จ่ำยส่วนน ำ้หนักที่เกนิเอง *** 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   - ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 
-ค่ำทปิไกด์วนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่ำทปิคนขับรถวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้ำทวัร์ไทยวนัละ 10 หยวนต่อวนัต่อคน 

เงือ่นไขกำรสำรองที่น่ัง 

- กำรจอง มดัจ ำท่ำนละ 10,000 บำท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ช าระยอดส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  
 
 



กำรยกเลกิ 

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนส าหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่า
มดัจ าท่ีพกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนัข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั   เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 
5.ยกเวน้ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ า  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

เงือ่นไขในกำรให้บริกำร  

1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงั
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 

2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

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

@ @  เอกสำรส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  

- รูปถ่ำยต้องไม่ใส่ชุดข้ำรำชกำร, ชุดรับปริญญำ, เส้ือแขนกดุ โดยเดด็ขำด 
2. กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่ป็นเดก็อำยุต ำ่กว่ำ 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. ส าเนาสูติบตัร (เดก็อายตุ ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออ าเภอ พร้อมระบุช่ือของ

ท่านท่ีพาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งส าเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

ส ำหรับผู้เดนิทำงทีเ่กดิทีป่ระเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมำยเหตุ : โปรดท ำควำมเข้ำใจว่ำสถำนทูตจีนอยู่ในระหว่ำงจัดระเบียบกำรยื่นวีซ่ำใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
กำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสิทธ์ิของสถำนทูต และบำงคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทรำบล่วงหน้ำ        
 
 



       
                                                           

อตัรำค่ำวซ่ีำด่วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ให้สถำนฑูตจนี เมือ่ท่ำนส่งหนังสือเดนิทำงล่ำช้ำ 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,500 บาท 

สถำนทูตจนีอำจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่ำนวซ่ีำในกรณีดงันีค้ือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. น ารูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. น ารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือยื่นวีซ่า 
4. น ารูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
 

หมำยเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีก าหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบินก าหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆท่ี
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่น าส่ิงของมีค่าติดตวัหรือน าใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจ าเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ี
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีท าใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบาง
รายการ 
 
 

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

 
 
 
 



 

กรุณำกรอกข้อมูลตำมควำมเป็นจริงเพือ่ควำมสะดวกส ำหรับยืน่วซ่ีำจีน 
 

1. ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง)______________________________________________________ 
2. เพศ   □  หญิง      □   ชาย      หนงัสือเดินทางเลขท่ี ____________ วนัท่ีออก_________  วนัหมดอาย_ุ___________ 
3. สถานภาพ □  โสด     □  แต่งงานจดทะเบียน     □  แต่งงานไม่จดทะเบียน     □  หมา้ย     □  หยา่ร้าง 
4. สญัชาติ______________________________________________________________________________________ 
5. วนั/เดือน/ปีเกิด________________________________________________________________________________ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน ________________________________________________________________________ 
7. ท่ีอยูปั่จจุบนั __________________________________________________________________________________ 
8. เบอร์โทรบา้น__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ___________________________ 
9. ช่ือท่ีท างาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________ 
10. ท่ีอยูท่ี่ท างาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________________ 
11. เบอร์โทรศพัทท่ี์ท างาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________ 
12. สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ช่ือ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.2  ช่ือ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.3  ช่ือ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.4  ช่ือ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.5  ช่ือ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 

13.  บุคคลท่ีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________ 
14.  ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุช่ือประเทศ และระบุวนัท่ีเดินทางเขา้ /ออกดว้ย 
 14.1  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.2  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.3  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

14.4  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.5  ประเทศ______________ วนัท่ีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

 
 
 
 
 
 


