
 

 

รหัสทัวร GS2000268 
ทัวรจีน เซี่ยงไฮ ผูโถวซาน สะทานโลกา 5 วัน 3 คืน (TG) 
สักการะเจาแมกวนอิม ไมยอมไป | เจาแมกวนอิมทะเลใต 
ถนนโบราณซงเหอฝ�างเจีย | ลองเรือคลองขุดตายว่ินเหอ 
 

 



 

 

 
บินดวยสายการบิน Thai Airways (TG) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 
TG 662 BKK(กรุงเทพ) – PVG (เซ่ียงไฮ) 01.10-06.25 
TG 665 PVG (เซ่ียงไฮ)- BKK(กรุงเทพ) 17.20-21.15 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ําหนักไม
เกิน 7 ก.ก. ** 

 
DAY 1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  (-/-/-) 
 
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโดยสาร

ระหวางประเทศชั้น 4 ประตูทางเขา 2 เคานเตอรสายการบิน THAI AIRWAYS 
(TG) โดยมีเจาหนาที ่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอด
ขั้นตอนการเช็คอินและหัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื ่อเตรียมความพรอมกอนออก
เดินทาง ขอควรทราบ : ประเทศจีนไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก 
ผลไม เขาประเทศ หากฝ�าฝน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี ้ข ึ ้นอยู กับดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 2 
เซี่ยงไฮ – เมืองโจวซาน – เกาะผู โถวซาน – เจาแมกวนอิมไมยอมไป – หนานไหกวนอิม  
- วัดผูจ้ี  (-/ L/ D) 
 
01.10 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีนโดยสายการ

บิน THAI AIRWAYS เท ี ่ยวบินที่ TG662 **บริการอาหารและเคร ื ่องดื ่มบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 3.30 ช่ัวโมง ** 

06.25 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน (ตามเวลา
ทองถ่ินเร็วกวาเมืองไทยประมาณ 1 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง 
และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

เชา นําทานเดินทางสู เมืองโจวซาน เมืองทาเรือที่ใหญต้ังอยูในมณฑลเจอเจียง (ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3-4 ช่ัวโมง) 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนําทานเดินทางสูทาเรือ เพื่อโดยสารเรือเขาสู เกาะผูโถวซาน (ใชเวลาในการ

เดินทางประมาณ 20 นาที) ซึ่งตั้งอยูในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งหางจากอาวหังโจว
มณฑลเจอเจียง ประมาณ 100 ไมลทะเล ประกอบไปดวยเกาะผูโถวซาน เกาะลั่ว
เจียซาน และเกาะจูเจียเจีย เกาะผูโถวซาน มีเนื้อที่เพียง 12.5 ตร.กม. วัดตางๆ บน
เกาะเริ่มสรางในสมัยราชวงศถังและซง และเจริญรุงเรืองในสมัยราชวงศหมิงและชิง 
ปจจุบันน้ียังเหลือประมาณ 10 วัด นับเปนภูเขาช่ือดังทางศาสนาพุทธ ติดอันดับหน่ึงใน
สี่ของจีน และเปนธรรมสถานของ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (เจาแมกวนอิม) โดยได
ฉายานามวา “เปนที่อยูของเทพยดา” นําทานเดินทางสู วัดเจาแมกวนอิมไมยอมไป   
เปนวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเล   เปนที่ประดิษฐานองคเจาแมกวนอิมที่
แกะสลักจากไม ทาทับดวยสีทอง องคแรกของเกาะผูโถวซาน สาเหตุที่วัดชื่อนี้คือ เม่ือ
ป ค.ศ. 916 ไดมีพระชาวญ่ีปุ�นช่ือ หุยเออ ไดแอบนํารูปสลักพระแมกวนอิมจากภูเขาอู
ไถซาน ซึ่งก็เปนพุทธคีรีหน่ึงในส่ีของจีนลงเรือ เพื่อจะนําไปประดิษฐานที่ ประเทศญี่ปุ�น 
เมื่องลองเรือมาจนถึงหมูเกาะผูโถวซาน ก็เกิดพายุลูกใหญขึ้นทําใหเรือไมสามารถแลน
ตอไปได จึงนํารูปสลักพระแมขึ้นฝم�งเพื่อรอพายุสงบ พายุสงบลงทันที เมื่อนํารูปสลัก
พระแมลงเรือจะเดินทางตอ ก็เกิดพายุขึ้นอีก เปนแบบนี้ถึง 3 ครั้งดวยกัน พระหุยเออ 
จึงตั้งจิตอธิษฐานวา หากชาญี่ปุ�นจะไมไดชมบุญของพระแมกวนอิมองคนี้ก็ขอใหเกิด



 

 

พายุขึ้นอีกครั้ง ทันใดนั้นก็เกิดพายุขึ้นโดยฉับพลันใหทุกคนประจักษ ดังนั้นพระหุยเอ
อจึงจําเปนตองอัญเชิญรูปแกะสลักพระแมกวนอิมขึ้นฝم�งและสรางศาลาเล็กๆ เพื่อกัน
แดดกันฝน แลวก็เดินทางจากไป ตอมาภายหลังมีการสรางตอเติมโดยบรรดาชาวบานผู
มีจิตศรัทธา จนกลายมาเปนวัดดังปจจุบัน และชื่อของวัดก็เรียกกันตามตํานวนเลาขาน   
จากนั้นนําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิมทะเลใต (หนานไหกวนอิม) หรือ “องค
พระโพธิสัตวกวนอิมปางทะเลใต” ซึ่งเปนองคเจาแมกวนอิมรูปหลอสําริด ปางทรง
ธรรมจักรในพระหัตถซาย สวนพระหัตถขวาทําพระกิริยาหาม ขนาดความสูง 33 เมตร 
ประทับอยูที่เนินริมหาดบนเกาะตอนใตสุด และเปนองคเจาแมกวนอิมที่ใหญที่สุดใน
เกาะผูโถวซาน โดยถูกหลอขึ้นเมื่อป ค.ศ.1997 ดวยทองและทองแดง พระพักตรหัน
ออกสูทะเลใต จึงเปนที่มาของชื่อหนานไหกวนอิม ซึ่งภาษาจีนกลางแปลวาทะเลใต 
โดยผูที่มาขอพรสวนมากจะมาขอพรเรื่องการเดินทางใหมีความปลอดภัย จากนั้นนํา
ทานสู  วัดผูจ้ี   เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมองคใหญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผูโถ
วซาน สรางในสมัยราชวงศซงตรงกับป ค.ศ. 1080 ทําการบูรณะครั้งใหญในสมัย
จักรพรรดิเจิ้งแหงราชวงศชิง จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองหนิงโบ 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักที่   JIALE GRAND HOTEL , NINGBO โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 3 
ห นิง โบ –  หางโจว  –  ล  อง เร ื อแม น ํ ้ าคลองข ุดต  าย ว่ิน เหอ –  สวนใบชาหลง จ่ิง 
– ถนนโบราณซงเหอฝ�างเจีย   (B/ L/ D) 
 
เชา   รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 
  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองหางโจว (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) ถือเปน

เมืองหลวงของมณฑลเจอเจียง  เปนเมืองเกาแก 1 ใน 6 ของประเทศจีน ปจจุบันหาง
โจว ถือเปนเมืองที่อยูในเขตภาคตะวันออกที่ไดรับการพัฒนาอยางสูงสุดแลว ดังน้ันหาง
โจวจึงเปนที่รูจักกันเปนอยางดีวา เปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่
ยาวนาน และเปนเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยสดงดงามเมืองหน่ึงของประเทศจีน จากน้ัน
นําทาน ลองเรือแมน้ําคลองขุดตายว่ินเหอ ลองเรือจีนโบราณสัมผัสบรรยากาศคลอง
ขุดท่ีเซ่ียงไฮ คลองขุดตายวิ่นเหอ ศิลปะทางวิศวกรรมที่ย่ิงใหญอีกแหงของโลก เปน
คลองที่มนุษยขุดขึ้นที่มีความยาวมากที่สุดในโลก มากถึง 2,500 กิโลเมตร ใชเวลาขุด
กวา 30 ปต้ังแตสมัยราชวงศสุยของจีน ใชแรงงานมนุษยกวา 6 ลานคน จุดประสงค
เพ่ือการขนสงสินคา การทองเท่ียวดินแดนเจียงหนาน (ภาคใตบริเวณปากแมน้ําแยงซี
เกียง) และเพื่อเช่ือมตอดินแดนภาคเหนือและใตเขาดวยกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนใบชาหลงจ่ิง ใบชาที่ขึ้นชื่อของหางโจว ใบชา "หลงจิ่ง" 

ซึ่งแปลวา ชาบอมังกร ของทะเลสาบซีหูนั้น เปนใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของ
ประเทศจีน กลาวกันวา "ด่ืมชาหลงจ่ิง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมี
ไรชาอันกวางใหญใหชมแลว ยังจะไดชมกระบวนการผลิตใบชาแหงและชิมชา
ดวย จากน้ันนําทานอิสระชอปปم�ง ถนนโบราณซงเหอฝ�างเจีย ซึ่งในปจจุบันยังคงไวซึ่ง
สภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสรางโบราณสวนหนึ่งแลว บานเรือนทั้งสองขางทางที่สรางขึ้น
ใหมลวนสรางจากไมและมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบงายแบบโบราณ สองขาง
ถนนสายนี้สวนใหญเปนรานคาทั่วไป มีสินคาพื้นเมือง และสินคาที่ระลึก ใหทานอิสระ
เดินเลือกซื้อสินคาของฝากตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ หมูตงพอ ไกขอทาน 
พักที่   MANJU HOTEL , HANGZHOU  โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา   
 



 

 

DAY 4 
ห า ง โ จ ว  –  ร  า น บั ว หิ ม ะ  –  วั ด ห ล ง หั ว  –  ร  า น ผ  า ไ ห ม  –  ถ น น น า น กิ ง 
– STARBUCKS RESERVE ROASTERY    (B/ L/ D) 

 
เชา   รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานเดินทางสู มหานครเซี่ยงไฮ เมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐประชาชน
จีน เปนเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะ
เทียบเทากับมณฑล เซี่ยงไฮในอดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมง แตในปจจุบันเซี่ยงไฮก
ลายเปนเมืองที่มีคนอาศัยอยูอยางหนาแนนมากที่สุดในจีน ระหวางทางนําทานสู ราน
นวดเทา ชมการสาธิต การนวดเทา ซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเครียด 
ปรับสมดุลใหการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ พรอมชมครีมเป�าซูถัง หรือที่
รูจักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเปนเลิศในดานรักษาแผลไฟไหม พุพอง และแมลง
กัดตอย เปนยาสามัญประจําบาน จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดหลงหัว วัดที่เกาแกที่สุด
ตั้งอยูทางตอนใตของมหานครเซี่ยงไฮ สมัยสามกก เมื่อป 242 ซุนกวนตองการสราง
วัดแหงนี้ขึ้นเพื่ออุทิศใหกับมารดาผูลวงลับ วัดหลงหัวถูกทําลายในสมัยราชวงศถังและ
ถูกสรางขึ้นใหมในสมัยราชวงศซงเหนือเมื่อป 977 ตอมาในสมัยราชวงศซงมีการ
เปลี ่ยนชื ่อเปนวัด “กงเซียง” แตก็เปลี ่ยนกลับมาใชชื ่อวัดหลงหัวอีกครั้งในสมัย
จักรพรรดิวานลี่แหงราชวงศหมิง ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลัง วิหารใหญมีพระศรีศากย
มุณี วิหารพระเมตไตรย หรือ วิหารเจาแมกวนอิมที่มีองคเจาแมกวนอิมพันกร รายลอม
ดวยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ไกแดง 
 จากน้ันนําทานเดินทางสู รานผาไหม ใหทานไดเลือกชม เอกซื้อสินคาและผลิตภัณฑ ที่

ผลิตดวยผาไหม นําทานเดินทางสู ถนนนานกิง ศูนยกลางการชอปปم�งที่คึกคักมากที่สุด
ของนครเซี่ยงไฮที่ไมมีวันหลับใหล ทั้งยังเปนที่ตั้งหางสรรพสินคามากมายและถือเปน
ยานสวรรคของบรรดาสาวกแบรนดเนมทั้งหลาย นอกจากนี้ที ่หาดไวทันยังสามารถ
มองเห็น "หอไขมุก" ซึ่งเปนสัญลักษณของเมืองเซี่ยงไฮไดอยางชัดเจนอีกดวย หลังจาก
ชมวิวเมืองเซ ี ่ยงไฮจนเต็มอิ ่มแลว นําท านสู ร าน STARBUCKS RESERVE 
ROASTERY สาขาใหมที ่นครเซี ่ยงไฮ มาพรอมกับความยิ่งใหญอลังการ ครอง
ตําแหนงสตารบัคสที่ใหญและสวยที่สุดติด 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งไดทําการเปดตัวไปเม่ือ



 

 

วันที ่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื ้อที ่ใหญโตถึง 2,787 ตารางเมตร ดานบนของราน
ตกแตงดวยแผนไมรูปหกเหลี่ยมซึ่งเปนงานแฮนดเมดจํานวน 10,000 แผน และที่ต้ัง
ตระหงานอยูกลางรานคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเทาตึก 2 ช้ัน 
ประดับประดาดวยแผนตราประทับแบบจีนโบราณมากกวา 1,000 แผน ซึ่งบอกเลา
เรื่องราวความเปนมาของสตารบัคส กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกสงผานไปตาม
ทอทองเหลืองดานบน ซึ่งจะทําใหเกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคานเตอรที่ยาวที่สุด 
ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตําแหนงเคานเตอรของสตารบัคสที่มีความยาว
ที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกวา 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะ
สาขาน้ีเพียงแหงเดียว 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เส่ียวหลงเปา 
พักที่   RAMADA ENCORE PUDONG , SHANGHAI โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา   

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY 5 
เซ่ียงไฮ – รานหยก – ตลาดถาวเป�าเฉิง – กรุงเทพฯ (B/ L/ -) 
 
เชา   รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม 

  จากนั้นนําทานชม รานหยก ชาวจีนมีความเชื่อวาหยกเปนอัญมณีลํ้าคากวาทองและ
เพชร เปนสิริมงคลแกผูที่ไดมาครอบครอง ใหทานไดเลือกซื้อเปนเครื่องประดับนําโชค
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู ตลาดเถาเป�าเฉิง หรือ ตลาดเถาเป�า เปน
แหลงชอปปم�งแหงใหมของเมืองเซ่ียงไฮ เปนตลาดที่ขายของบนอาคาร 5 ชั้น ขายสินคา
กอปเกรด A, B อาทิเชน กระเป�า เสื้อผา รองเทา ไมกอลฟ นาฬิกา และสินคาอื่นๆ 
ของจีน ตลาดเถาเป�าเฉิน มีสินคาแบรนดเนมใหเลือกซื้อมากมายหลากหลายยี ่หอ 
อิสระทานชอปปم�งจุใจ กับสินคามากมายหลากหลายยี่หอ ในราคายอมเยา 

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เมืองเซ่ียงไฮ เพ่ือ

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย 
17.25 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  

เที่ยวบินที่ TG 665 ** ใชเวลาบินโดยประมาณ 4.30 ช่ัวโมง ** 
21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
*************************************************  

 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบิน

ภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 
** 
 
 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 20 
ป) 

อัตราทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
20 ป) 

อัตราทานละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตั๋ว
เครื่องบิน

อัตรา  
ทานละ 

วันเดินทางเดือน กุมภาพันธ 2563 
05-09 กุมภาพันธ 2563 22,989 25,989 25,989 5,000 9,900 

26ก.พ. – 01มี.ค. 2563 19,989 22,989 22,989 5,000 9,900 

วันเดินทางเดือน มีนาคม 2563 
04-08 มีนาคม 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

18-22 มีนาคม 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

วันเดินทางเดือน เมษายน 2563 
03-07 เมษายน 2563 22,989 25,989 25,989 5,000 9,900 

08-12 เมษายน 2563 24,989 27,989 27,989 7,000 11,900 

24-28 เมษายน 2563 21,989 24,989 24,989 5,000 9,900 

 
** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** เด็กอายุต่ํากวา 20 ปนับจากวันเดินทาง ขออนุญาตเก็บคาทัวรเพ่ิม 3,000 บาทตอทาน 

** 
 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 5,900 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน และไมรวมคาวีซา) 

 
โรงแรมที่พักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยู กับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี

ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง 
หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ

ตองการของผูเดินทาง) ** 
 
 

** ตามนโยบายรวมกับการทองเที่ยวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธ
สินคาพ้ืนเมืองใหนักทองเที่ยวทั่วไปไดรูจักคือ รานนวดเทา(บัวหิมะ), รานหยก, รานผาไหม,
รานใบชา ซ่ึงจําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับ

นักทองเท่ียวทุกทานทราบวารานทุกรานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชม ซ่ึงจะใชเวลารานละ
ประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคาเปนหลัก  ไมมีการบังคับ
ใดๆ ทั้งส้ิน และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจากทาน เปนจํานวนเงิน 400 หยวน / ทาน / 

ราน 
 

** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเที่ยว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือ
หนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร 
ทานละ 1,000 RMB หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 5,000 บาท) และลูกคาตองไปย่ืนวีซาเอง 

** 
 



 

 

**  ทานที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทํา   วีซาทานจะตองรับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง 

เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC 
กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตอง

ตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 อาทิตย ** 
 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) 
รวมถึงคาภาษีสนามบิน และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ 
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใดเท่ียวหน่ึง  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดย
อางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน Thai Airways 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ ลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท

รดแฟร การแขงขันกีฬา  
หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความ
เหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    



 

 

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไข    
   ตามกรมธรรม) 
  

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ 
(Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 
โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวัน
เช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยู
ที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว 
× คาทําวีซาชาวตางชาติ ซึ่งไมไดรับการยกเวนยื่นวีซากรุป (กรณีตางชาติจายเพิ่มจากคาทัวร 

1,000 หยวน และผูเดินทางเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาเอง) 
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
× คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซากรุปทองเที่ยวเขาประเทศจีน ทานละ 1,500 บาท 

ใชเพียงสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยและเดินทางไป-กลับพรอมกรุป
เทานั้น) ชําระพรอมเงินมัดจําครั้งแรก หรือ คาวีซาจีนทองเที่ยวแบบเดี่ยว (4 วันทําการ) 
ทานละ 1,800 บาท (สําหรับผูถือพาสปอรตไทยโดยทานตองไปยื่นดวยตัวเอง)  

 



 

 

หมายเหตุ  
- หากยกเลิกเดินทาง วีซากรุปจะถูกยกเลิกทันที ไมสามารถนําไปใชกับการเดินทาง

คร้ังอ่ืนๆได รวมทั้งไมสามารถคืนเงินคาวีซาไดทุกกรณี   
- กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เดินทางพรอมผูปกครอง ในเสนทางที่บินลงปกกิ่ง / 

ปกกิ่ง+เซี่ยงไฮ (เที่ยว 2 เมือง) ตองย่ืนวีซาเด่ียวเทาน้ัน 
- ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซากรุป ไมวาดวยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําใหไม

สามารถยื่นวีซากรุปได ผูเดินทางจะตองเสียคาใชจายในการทํา วีซาเดี่ยวยื่นปกติ 
4 วัน ทําการ ทานละ 1,800 บาท หรือ วีซาดวน 2 วัน ทําการ ทานละ 2,925 
บาท (อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน)  

- กรณีที่สามารถยื่นวีซากรุปไดแตลูกคาประสงคตองการทําวีซาเด่ียวสามารถติดตอ
ตัวแทนรับทําวีซาใกลบานทาน  

- สําหรับผูที่เคยเดินทางไปใน 24 ประเทศดังตอไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   
3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติรกเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.
อิรัก 9.อิหราน 10.อียิปต 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 
15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   
22.โอมาน   23.จอรแดน   24.โซมาเรีย 
(ต้ังแตป 2014 เปนตนมา ไมสามารถย่ืนขอวีซากรุปได ตองทําวีซาเด่ียวเทาน้ัน) 
 

 เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 

ทานละ 10,000.- บาท และตัดที่น่ังการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณา
ชําระเงินใน 2 วันถัดไป กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หาก
ยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให
สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  



 

 

 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณี
นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวน
หนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่
อยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ที่ทําใหทางบริษัทไมไดรับเงินตามเวลาที่
กําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละ
สิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆทันที 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 14 วันทําการ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
เงื่อนไขการ ยกเลิก การเดินทาง 

 กรณีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเที่ยว
หรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัท
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามดําเนินการขอรับ
เงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู เดินทาง) 
พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทั ้งหมด 
พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุด
บัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี 
 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงิน

คาบริการ 



 

 

 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 20 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงิน
คาบริการ 

 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 20 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องจากการจัดเตรียม 
การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก เปนตน ** 
**เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน 
จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินทั้งหมดใหกับทานทุกกรณี** 
 การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

 สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ ้น เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบริการและดําเนินการตอไป 

 ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน
สําคัญ 

 การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

 



 

 

เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ ้นตํ ่า อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป 
โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกคร้ังหากทานลางานแลวไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที ่สามารถเลื ่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที ่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตที่ทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือใหทางบริษัท
ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีที่ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 



 

 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 5 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไมสามารถ
เลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทาน้ัน 
หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืด

แลว สถานที่ทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลา
ใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความ
ระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร 
เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพ
ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแต
ละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่
จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในคร้ังนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน



 

 

คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือ
เดินทาง (พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มี
หนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) 
เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
กระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกต างกัน จ ึงอาจทําให ห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และห องคู  



 

 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

 กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงทั้งสิ้น 

 ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , 
การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํา
ส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมสิ่งของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีทานตองการ  

 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซาทองเที่ยวประเทศจีนแบบกรุป (เฉพาะพาสปอรตไทยเทาน้ัน) 
•• สําเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน  
ใชสําเนาพาสปอรต ตองถายชัดเจน  เห็นทั้ง 2 หนาเต็ม ตามตัวอยางเทาน้ัน !! 
• รูปถาย ถายจากมือถือ หรือ กลองถายรูปหนาตรง พื้นหลังสีขาว หามถายเซลฟم� และสง
รูปเขามาทางไลน ไดเลย 

ตามตัวอยางดานลางน้ี 

 
 

ทานใดที่เคยไป 24 ประเทศดังน้ี ไมสามารถใชวีซากรุปเขาจีนได  
ตองทําการย่ืนวีซาเด่ียวเขาประเทศจีน  

 
 
 



 

 

 
**เม่ือทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว  

ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงทั้งหมดน้ีแลว** 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ทานมีความประสงคจะย่ืนวีซาเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทาง

ตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด  เจาหนาที่ตรวจคนเขา-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได)  

2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
3. รูปถายหนาตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น ยิ้มหามเห็นฟน มองเห็นทั้ง

ใบหนาและใบหูทั้งสองขางชัดเจน และหามสวมเสื้อสีขาว เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา 
หรือชุดขาราชการ ไมสวมเครื่องประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา รูปถายมี
อายุไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร  

4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เดินทาง ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 

5.1 เดินทางพรอมพอแม  / เดินทางพรอมพอ หรือ แม   
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 

  5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
  5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
  5.1.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2 เดินทางพรอมญาติ   

5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพอแม  
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม  
5.2.4 กรณีช่ือไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนช่ือ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทาน้ัน 

6.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ ใชเอกสารเพ่ิมเติม จากขอ 1-3 ดังน้ี 
6.1  ใบอนุญาตการทํางาน ตัวจริงเทาน้ัน ! ! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือน 
6.2  หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต 
6.3 สําเนาต๋ัว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหตุ :  



 

 

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมีใบ
อนุญาติการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตอง
ไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศ
จีนดวยตนเอง เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry ดวย
ตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารย่ืนวีซา 

 เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

 โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอ
เอกสารเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนระเบียบการยื ่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซาให
ได) 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน  ทานละ 5,400 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝ�าย

ขาย) 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี้ 

 ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
 นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
 นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อย่ืนทําวีซา 
 นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติคเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 

 
(ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปท่ีเขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเย่ียม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเอสโทเนีย  ไมสามารถขอวีซาดวนได) 
**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการยื่นวีซาโดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา** 
 



 

 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชประกอบการย่ืนขอวีซาประเทศจีน 

 **กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME...........................................................................
.... 
สถานภาพ       โสด   แตงงาน             หมาย             หยา    
   ไมไดจดทะเบียน     จดทะเบียน   
ช่ือคูสมรส .............................................................................................................................. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
..............................................................................................................................................................................
.......................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
.............................................................................................. 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ...................................................................................................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..............................................................................................................................................................................
......................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
............................................................................................... 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ..................................................................................................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ
ใหญ) ............................................................................................................... 
ตําแหนงงาน
..............................................................................................................................................................................
......... 
 



 

 

 

ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
..............................................................................................................................................................................
........................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย
................................................................................................ 
โทรศัพท............................................................  
มือถือ....................................................................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม       ไมเคย       เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
......................................……...................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม      ไมเคย       เคย  โปรดระบุ
............................................................................ 
เม่ือวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันท่ี............ เดือน.......................ป
................................................................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION........................................................................................................................................................
............................ 
2. (MISS /MRS / MR) 
NAME................................................SURNAME........................................................................................ 
RELATION........................................................................................................................................................
............................ 
หมายเหตุ    
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียก
เก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง จึง
ขออภัยมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 


