
 
 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ อี�อ ูศนูยค์า้สง่ที�ถกูที�สดุ และ ใหญท่ี�สดุในประเทศจนี 

☺ เหงิเตี�ยน โรงถา่ยฮอลวิดูเมอืงจนี ตระการตา Dream Taijai 

☺ ตงหยาง พพิธิภณัฑไ์มแ้กะสลกัที�งดงามที�สดุในเขตหวัตง  

☺ หงัโจว เหมาเรอืสว่นตวั ลอ่งชมทะเลสาบซหีใูหม ่และ ซหีเูกา่ 

☺ ซูโจวเมอืงมรดกโลก วดัฉงหยวน (หอเจา้แมก่วนอมิหมื�นองค)์  

☺ อูซ๋ ีสมญา “เซี�ยงไฮน้อ้ย” วดัพระใหญห่ลงิซาน (รวมน ั�งรถราง) 

☺ ตระการตาโชวร์อ้ยลา้นหยวนที� อรีา่โชว ์โชวท์ ี�ดที ี�สดุในมหานครเซี�ยงไฮ ้

☺ เซี�ยงไฮ ้ขึ�นหอไขม่กุ-ชมพพิธิภณัฑห์ุน่ขี�ผ ึ�ง-ชอ้บปิ� งถนนหนนัจงิลู ่                             

อลงัการบฟุเฟตน์านาชาต ิภตัตาคารโกลเดน้ท ์จากวัร ์ 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที�  ��-�� ส.ค. // �-�, �-��, ��-�� ก.ย. �  
    วนัที� ��-�� ต.ค. // �  ต.ค. - � พ.ค. �  



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เซี�ยงไฮ้ – เมืองหังโจว 

��.�� น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกชั8น � ประตู � เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี�ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (FM) 
โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

��.�B น. ออกเดนิทางสู่ เซี�ยงไฮ้ โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น เที�ยวบินที�  FM 8�� 
��.B� น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี�ยงไฮ ้หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหังโจว เมืองเอกของมณฑล

เจอ้เจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั;งแต่สมยัราชวงศซ่์ง    
คํ�า บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร เขา้ที�พกัโรงแรม XIGANG HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สอง   หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – เมืองเหิงเตี8ยน – ตงหยาง - พพิธิภัณฑ์ไม้แกะสลกั - โชว์สู้นํ8าป่า – อี8
อู 

เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่าน ล่องเรือ(เหมา) ชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวนัตก) ซึ� งกวีจีน
บรรยายเปรียบเปรยวา่ “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื;อที� 5.66 ตาราง
กิโลเมตร ความยาวโดยรอบวดัได ้15 กม. นํ;าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด � สะพานดงัเขา้สู่
เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศันสิ์บแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ� งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ;นเหยิน และหนานผิงอ่วน
จง แลว้เชิญท่านพบและลิ;มลองชิมชาที� สวนใบชาเขียว ที�มีชื�อเสียงและมีสรรพคุณป้องกนัโรคมะเร็งและลดความอว้น
พร้อมชมวีธีการชงชาในแบบโบราณ ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที�นี�จะตอ้งมีการคดัส่งองคจ์กัรพรรดิทุกปี 

เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองตงหยาง เมืองศูนยก์ารคา้ส่งแห่งใหม่ของ
ประเทศจีนนาํท่านชม พิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที�รวบรวมไมแ้กะสลกัจากหลายๆที�ของประเทศจีน มาไวที้�นี� จากนั;นนาํ
ท่านเดินทางสู่ เมืองเหิงเตี8ยน นาํท่านชม เหิงเตี8ยนสตูดิโอ เหิงเตี8ยนเวิลด์สตูดิโอ (ฮอลิวู้ดเมืองจีน) โรงถ่ายภาพยนตร์ที�
ใหญ่ที�สุดในประเทศจีนสร้างขึ;นในปี ค.ศ. F��G ดว้ยทุนเริ�มตน้สองพนัลา้นหยวน บนพื;นที� FGH เอเคอร์ ประกอบดว้ย I 
โรงถ่ายขนาดมหึมา สร้างฉากจาํลองสถานที�สําคญัหลายยุคสมยัของจีน เช่น พระราชวงัในสมยัราชวงศ์หมิงและชิง, 
เทศกาลชิงหมิงและ เมืองโบราณริมนํ;าแห่งเจียงหนาน เป็นตน้ความละเอียดเหมือนจริงและความยิ�งใหญ่ของฉากที�สร้าง
ในสัดส่วนเท่าของจริง ดาราจีนระดบัแนวหนา้ เหลียง       เฉาเหว่ย จางม่านยี�ว ์จางซิยี� กงลี� เจ็ทลี ฯลฯ และภาพยนตร์
สะทา้นวงการ “THE HERO” “ คนมา้บิน” และอีกกว่า P� เรื�อง ลว้นสัมผสั “เหิงเตี;ยน” มาแลว้  นาํท่านชม พระราชวัง
จาํลองของกษตัริย์จิRนซี ที�ยิ�งใหญ่สร้างเท่าของจริงในอตัราส่วน F: 1 

คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ  ภัตตาคาร   ** อาหารพื8นเมอืง  
F�.30 น. ชม โชว์ Dream Taijai เป็นการแสดงที�ใชม้ลัติมีเดียเครื�องจกัรเวทีเตน้รํากายกรรม, การแสดงมายากลและวิธีการที�

ทนัสมยัอื�น ๆ ผา่น "ไทชิ, หา้องคป์ระกอบ นาํเสอนเรื�องราวที�ตื�นเตน้ เร้าใจ 
 จากนั;นนาํท่านเดินทางสู่เมืองอี;อ ู นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พกั โรงแรม � JIHENG HOTEL4* หรือเทียบเท่า 

วนัที�สาม  ศูนย์ค้าส่งอี8อู – ซูโจว – จัตุรัสไทม์แสควร์   

เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่ ศูนย์ค้าส่งเมอืงอี8อู ตั;งอยูต่อนกลางของมณฑลเจอ้เจียง มีเนื;อที� 
F,F�P ตร.กม. มีประชากรประมาณ หนึ�งลา้นหา้แสนคน เป็นเมืองคา้ส่งที�ใหญ่ที�สุดในโลก ภายในบริเวณมีเนื;อที� สอง
ลา้นหกแสนตารางเมตร มีร้านคา้กวา่ P หมื�นร้านคา้ มีสินคา้กวา่ สามแสนสองหมื�นชนิด  ใหท่้านไดเ้ลือกซื;อสินคา้ต่างๆ 
มากมาย    

เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงซูโจว เป็นเมืองที�มีความสวยงามไม่นอ้ยกวา่
เมืองหงัโจว ดว้ยสวนและคลองสายนอ้ยใหญ่ที�มีความงดงามอยา่งมีเอกลกัษณ์แห่งหนึ�งที�มีประวติัความเป็นมายาวนาน
กวา่ 2,500 ปี และไดรั้บสมญานามวา่ “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเตห้ลายพระองคข์องราชวงศห์มิงและชิง ชอบ
เดินทางจากเมืองหลวงที�ปักกิ�งมาท่องเที�ยว ซึ� งอดีตในแถบนี;ไดชื้�อวา่ “ เจียงหนาน ” อุดมไปดว้ยพืชพรรณธญัญาหาร
และสาวเจียงหนานที�มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมยันั;น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี;  



คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชมแสง สี ยามคํ�าคืนที� จตุัรัสไทม์แสควร์ ของเมืองซูโจว พร้อมชม
ความอลงัการของจอยกัษ ์เทียนมู ้  จากนั;นนาํท่านเขา้สู่ที�พกัโรงแรม � FX MILAN HOTEL 4* หรือเทียบเท่า 

วนัที�สี�   วดัฉงหยวน – ซูโจว – อู๋ซี – วดัหลงิซานต้าฝ๋อ – ศาลาฝานกง – ฟาร์มไข่มุก – เซี�ยงไฮ้    

เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านชม วดัฉงหยวน เป็นวดัที�มีสร้างขึ;นใหม่ อยูใ่นเขตเมืองใหม่ซูโจว 
ภายในวดัมีเนื;อที�กวา้งใหญ่มาก มีตาํหนกัและสิ�งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที�ใหญ่ที�สุดในประเทศจีนในปัจจุบนั ให้
ท่านไดน้มสัการองคเ์จา้แม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือวา่เป็นองคเ์จา้แม่กวนอิมทรงยืนที�อยใูนตาํหนกัที�
สูงทีสุดในจีน  จากนั;นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงอู๋ซี เมืองโบราณที�สร้างขึ;นเมื�อประมาณ I,��� ปีก่อน เดิมชื�อ “โหยว่ซี” มี
ความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเมื�อราชวงศฮ์ั�นขดุใชดี้บุกจนหมดแลว้ ชื�อเมืองจึงเปลี�ยนมาเป็น “อู๋ ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”  

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปางหา้มญาติทองสาํริดองคใ์หญ่ที� เขาหลงิ
ซาน “หลงิซานต้าฝอ” ซึ� งมีความสูง 88 เมตร ผา่นชมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบกวา้งใหญ่ที�มีพื;นที�ติดต่อกบัหลายเมือง มี
การเพาะเลี;ยงไข่มุกนํ;าจืดที�ขึ;นชื�อในประเทศจีน ท่านสามารถหาเลือกซื;อไข่มุกและ ผลติภัณฑ์ที�ทําจากไข่มุก ในราคาถกู
แสนถูก  จากนั;นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ มหานครเซี�ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ที�ไดรั้บการ
พฒันาจนถกูขนานนามวา่ “ปารีส ตะวนัออก” เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มี
พื;นที� G,I�� ตร.กม. มีประชากรประมาณ  FH  ลา้นคน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใตน้าํท่านสู่ โรงงานผ้า
ไหม ชมการผลิตผา้นวมจากรังไหม และผลิตภณัฑที์�ทาํจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเสื;อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ  

คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาตสุิดหรู มเีมนูให้เลอืกชิมกว่า �BB อย่าง อาทิ 
เป๋าฮื8อ หูฉลาม เป็ดปักกิ�ง ไวน์แดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ   หลงัอาหารนาํท่านเขา้ที�พกั 
โรงแรม PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า หอไข่มุก – อุโมงค์เลเซอร์ – หาดไหว่ธาน – ช้อปปิ8 งถนนนานกงิ – บัวหิมะ – กายกรรมอร่ีา     

เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านขึ;น หอไข่มุก ชมวิวเมืองเซี�ยงไฮ ้หอไข่มุกเป็นหอส่งโทรทศันที์�สูง
ที�สุดในเอเชียและสูงเป็นอนัดบั 3 รองจากแคนนาดาและรัสเซีย สูง 468 เมตร หนกั 120,000 ตนั ภายในเป็นเสาปล่อง
กลวงมีลิฟทค์วามเร็ว 7 เมตร/ 1 วินาที จากนั;นชม พพิธิภัณฑ์หุ่นขี8ผึ8ง ที�เล่าประวติัความเป็นมาของเมืองเซี�ยงไฮ ้ตั;งยคุ
ร้อยปีที�ผา่นมาจนถึงยคุสงคราม ฝิ� น เรื�อยมาจนถึงเซี�ยงไฮย้คุใหม่ ที�มีแต่ความเจริญกา้วหนา้ จากนั;นนาํท่านลอดอุโมงค์
เลเซอร์ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝั�งผูต่งและผูซี่ โดยอุโมงคแ์ห่งนี;สร้างขึ;นสาํหรับ
นกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย  นาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี�ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้
กาํเนิดอนัลือชื�อของตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ�งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ระหวา่งทางผา่นเขตเช่าของ
ประเทศต่างๆในสมยัอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ�งเป็นศิลปกรรมสไตลย์โุรปรวมทั;งตึกธนาคาร กรุงเทพที�
ปักธงไทยปลิวไสวเด่นสง่า 

เที�ยง � บริการอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารอิสระชอ้ปปิ; งตามอธัยาศยัที� ถนนนานกงิ ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงของ
เมืองเซี�ยงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ F.P ก.ม.  จากนั;นนาํท่านเยี�ยมชม 
ศูนย์สมุนไพรจนี บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มีชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมา
กวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชม โชว์กายกรรมอร่ีา โชวที์�ดีที�สุด และลงทุนสร้างสรรคสู์ง
ที�สุดในมหานครเซี�ยงไฮ ้ตระการตากบัจินตลีลาส ผสมผสานกายกรรมลือชื�อ และความทนัสมยัเขา้ดว้ยกนัไวอ้ยา่งลงตวั 
จบการแสดง นาํท่านกลบัที�พกั    PATTAYA HOLIDAYS HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�หก ตลาดเถาเป่า – ร้านชาก้อน – หยก – เซี�ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   

เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชม พพิธิภัณฑ์เซี�ยงไฮ้ ที�ก่อตั;งมาตั;งแต่ ปี ค.ศ. 1952 และมา
สร้างใหม่อีกครั; งในปี ค.ศ. 1994 ดว้ยงบประมาณถึง 700 เหรียญสหรัฐ เพื�อเกบ็รวบรวมเรื�องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์
สมบติัอนัประเมินค่ามิได ้ที�ยงัหลงเหลืออยู่ใหช้มเป็นบุญตาพิพิธภณัฑนี์;แบ่งออกเป็น 11 หอ้งแสดงศิลปะ และ 3 หอ้งจดั



นิทรรศการ ในแต่ะละหอ้งศิลปะจะจดัแสดงศิลปะหลกัๆของจีน ไดแ้ก่ เครื�องทองเหลืองโบราณ เครื�องเซรามิกโบราณ
งานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลกัโบราณ เครื�องหยกโบราณ เหรียญ เครื�องแต่งบา้นที�ใชใ้นสมยัราชวงศห์มิง และ 
ชิง ตราประทบั รวมถึงศิลปะโบราณของชนชาติต่างๆที�อาศยัในจีน จากนั;นเยี�ยมชมร้านชาก้อน พร้อมชมวิธีการชงชา
แบบจีนโบราณ ชิมชาหลายรสชาดและสรรพคุณ พร้อมซื;อเป็นของฝากคนทางบา้น       

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านชอ้ปปิ; งสินคา้ยี�หอ้ดงัมากมายที� ตลาดเถาเป่า ใหท่้านต่อรอง
ราคาไดเ้ท่าที�ท่านพอใจ จากนั;นนาํท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื�องประดบันาํโชคที�คนจีนนิยม สมควรแก่เวลานาํท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

F^.�� น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� FM 853     
IF.PP น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

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

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง *** 

 

อตัราค่าบริการ *** อาจมีการเปลี�ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า *** ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พกัเดี�ยว 
��-�� ส.ค. // �-�, �-��, ��-�� ก.ย. �  ��,��� �,�BB 
��-�� ต.ค. // �  ต.ค. - � พ.ค. �  ��,��� �,�BB 
 

รายการนี8จะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว  
แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี– 1 ชั�วโมง 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,BBB บาทต่อร้านต่อท่าน** 
** บริษทัขอสงวนสิทธิsที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิsที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง �� ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 
ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัRวภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั8ง 

หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซื8อบตัรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั8งสิ8น 

 
 

อตัราค่าบริการนี8รวม 
- ค่าตัaวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั;นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัทาํการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ8าหนักกระเป๋า ท่านละ �B กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที�นํ8าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ8าหนักที�เกนิเอง *** 
อตัราค่าบริการนี8ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม d% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%  



-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ P หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ �B หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ �B หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ �B หยวนต่อวนัต่อคน 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 
- การจอง มดัจาํท่านละ �B,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี I นิ;ว I ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื;องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดนิทางที�เป็นเดก็อายุตํ�ากว่า �  ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี I นิ;ว I ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุํ�ากวา่ G ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุตํ�ากว่า F^ ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อมระบุชื�อ

ของท่านที�พาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางที�เกดิที�ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี I นิ;ว I ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื;องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบการยื�น
เอกสาร เป็นเอกสิทธิsของสถานทูต และบางครั8งบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
                                                           

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 

- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ 800 บาท 

สถานทูตจนีอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงันี8คือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

การยกเลกิ 
F.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการัน
ตีค่ามดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง I� วนัขึ;นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง F�-F� วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
H.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-� วนั   เกบ็ค่าบริการทั;งหมด 100% 



P.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั;งหมดเนื�องจากค่าตัaวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั;นๆ 
 

เงื�อนไขในการให้บริการ  
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัaวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั;งสิ;น ถา้

ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัaวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�น

ใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั;น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัaวเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัaว / ตัaว F ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ;ามนัเชื;อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้;นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ�งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�
อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ 
หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ;น ทั;งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บรษิทัขอสงวนสทิธิ � เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ +, ท่าน หรอืเกดิ
ปญัหาทางการเมอืงจนไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง 
กรณีกระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ;นอยูก่บัดุลยพินิจของสายการ
บินที�จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิo ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั;นๆ    
-กรณีเกดิโรคระบาด, ภยัธรรมชาต,ิ สถานการณ์ทางการเมอืง, สายการบนิยกเลกิเที�ยวบนิหรอืเหตุสุดวสิยัใดๆ ที�ทาํใหม้สิามารถ
เดนิทางได ้รวมถงึกรณียื�นวซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอพจิารณาในการคนืคา่ใชจ้่ายเป็นกรณีตามที�เหน็สมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการ
ถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั;งสิ;น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ� ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิo  ไม่
อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยว
บางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,BBB,BBB บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �BB,BBB บาท 

 
 
 
 



 
 
 

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื�อความสะดวกสําหรับยื�นวซ่ีาจีน 

 

1. ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง)______________________________________________________ 
2. เพศ   □  หญิง      □   ชาย      หนงัสือเดินทางเลขที� ____________ วนัที�ออก_________  วนัหมดอาย_ุ___________ 
3. สถานภาพ □  โสด     □  แต่งงานจดทะเบียน     □  แต่งงานไม่จดทะเบียน     □  หมา้ย     □  หยา่ร้าง 

4. สญัชาติ______________________________________________________________________________________ 
5. วนั/เดือน/ปีเกิด________________________________________________________________________________ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน ________________________________________________________________________ 
7. ที�อยูปั่จจุบนั __________________________________________________________________________________ 
8. เบอร์โทรบา้น__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ___________________________ 
9. ชื�อที�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________ 
10. ที�อยูที่�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________________ 
11. เบอร์โทรศพัทที์�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________ 
12. สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.2  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.3  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.4  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.5  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 

13.  บุคคลที�สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________ 
14.  ในระยะเวลา F ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุชื�อประเทศ และระบุวนัที�เดินทางเขา้ /ออกดว้ย 
 14.1  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.2  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.3  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

14.4  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.5  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

 
 

 
 
 
 


