
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ กราบขอพรเจา้แม่กวนอิม ณ เกาะภถู่อซาน วดัผ ูจี่�  หนานไห่กวนอิม เจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไป 
☺ พิเศษ... พกัคา้งคืนที(เกาะภถู่อซาน ) คืน  
☺ หงัโจว เหมาเรอื ลอ่งทะเลสาบซีหใูหม่+ซีหเูกา่  ชอ้ปปิ� งถนนโบราณ 
☺ เซี(ยงไฮ ้ขึ�นหอไขม่กุ- หาดไหวธ้าน-ลอดอโุมงคเ์ลเซอร-์ถนนนานกงิ 
☺ เมนพิูเศษ  พิเศษอิ(มไม่อั�นบฟุเฟตห์ร ูGOLDEN JAGUAR เสี(ยวหลงเปา ไกแ่ดงโตะ๊ละ 9 ตวั 

 

กาํหนดการเดนิทาง  วนัที� ��-�� , �� ม.ิย.-# ก.ค. %�     
วนัที� &-'' , �(-�% , �� ก.ค.-' ส.ค. %�      ( & วนั % คนื )   

วนัแรก  ท่าอากาศยานดอนเมอืง – นานกงิ  
��.�� น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั9น 3 ประตูทางเข้าที� # เคาน์เตอร์ & สายการบิน NOK 

SCOOT โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
�'.(� น. เหิรฟ้าสู่  เมอืงนานกงิ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที�ยวบินที� XW (88   
12.50 น. ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนานกิง  หรือ หนานจิง เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจียงซู มีพื=นที� 6,598 ตร. กม. นานกิงเป็น

หนึ�งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบนัหนานจิงเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองในภาคตะวนัออกของจีนรองจากเซี�ยงไฮ ้ เคยเป็น
เมืองหลวงของหลายราชวงศ ์จนไดรั้บสมญานามวา่ เมืองหลวงสิบแผน่ดิน และยงัเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ   



หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้  � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  YINMAO 
HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วนัที�สอง   นานกงิ - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา – ช้อปปิ9 งถนนโบราณ  
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลังอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง 1 ใน 6 นคร

โบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม 
เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารพาท่าน ล่องเรือ(เหมา) ชมทะเลสาบซีหู ซึ� งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า 

“ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื=อที� 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาว
โดยรอบวดัได ้15 กม. นํ=าลึกเฉลี�ย 1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด ' สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชม
ทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ� งไดแ้ก่ ตว้นฉานเสียน ซานถาน อิ=นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง  จากนั=นนาํท่านชม 
หมู่บ้านชาหลงจิ�ง ที�นี�เป็นหมู่บา้นที�ปลกูชาเขียวที�ขึ=นชื�อที�สุดในเมืองจีน  

คํ�า �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั�งเจีย ตั=งอยู่เชิงเขาอู๋ซนัของเมืองหงัโจว เป็นถนน
สายหนึ� งที�สะทอ้นให้เห็นประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของหางโจไดอ้ย่างดี ถนนสายนี= มีความยาว ST� เมตร 
กวา้ง �U� เมตร ในสมยัราชวงศซ่์งของจีนเมื�อ 22� กว่าปีก่อน ขณะที�เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั=น ถนนเหอฝั�งเจียเป็น
ศูนยก์ลางทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและการคา้ในสมยันั=น ในปัจจุบนัยงัคงไวซึ้� งสภาพดั=งเดิมของสิ�งปลูกสร้างโบราณส่วน
หนึ�งแลว้ บา้นเรือนทั=งสองขา้งทางที�สร้างขึ=นใหม่ลว้นสร้างจากไมแ้ละมุงหลงัคาสีคราม มีลกัษณะเรียบง่ายแบบโบราณ 
สองขา้งถนนสายนี= ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทั�วไป  

สมควรก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ที�พกั SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั #* 

วนัที�สาม  หังโจว – ผูถ่อซาน – วดัผู่จี9 – วดัเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป – วดัไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอมิ    
เช้า �บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหนิงปอ เป็นเมืองท่าที�สาํคญั เมืองหนึ�งของมณฑลเจ๋อเจียง

และยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผา้และแปรรูปอาหารสาํเร็จรูป 
เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านขา้มเรือสู่ เกาะผู่ถ่อซาน ที�ท่าเรือจูเจียซาน นาํท่านสู่ วัดผู่จี9 เพื�อ

นมสัการเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่และศกัดิW สิทธิW ที�สุดของเกาะภูถ่อซาน ชาวบา้นเรียกวดันี= ว่า เฉียนซื�อ หรือ วดัก่อน  สร้างใน
สมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี ค.ศ. 1080 ทาํการบูรณะครั= งใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจิ=งแห่งราชวงศชิ์ง นาํท่านนมสัการองคพ์ระ
โพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซี� งเป็นสถานที�ศักดิW สิทธิW ที�ชาวผู่ถ่อซาน ให้ความเคารพนับถือมากกว่า U,��� ปี 
ประดิษฐานอยู่ที�ตาํหนกัริมทะเล วัดไผ่ม่วง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซึ� งอยู่ดา้นหน้าของตาํหนักเจา้แม่
กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวดัจะปลกูตน้ไผซึ่�งมีลกัษณะพิเศษคือมีลาํตน้เป็นสีม่วงซึ� งสามารถปลูกไดที้�เดียวคือบนเกาะ
ภูถ่อซานเท่านั=น จากนั=นนาํท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอมิ เพื�อความเป็นสิริมงคล 

คํ�า  �บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ที�พกั หลงัอาหาร   นาํท่านเขา้ที�พกั XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สี�  ภูถ่อซาน - หนิงปอ - เซี�ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - อโุมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - ร้านหยก   
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี� ย ์ขา้มกลบัสู่เมืองหนิงปอ  นาํท่านเดินทางสู่ 

มหานครเซี�ยงไฮ้ ชมเซี�ยงไฮม้หานครที�ใหญ่ที�สุดของประเทศจีน ที�ไดรั้บการพฒันาจนถกูขนานนามว่า “ปารีส ตะวนัออก” 
เป็นศูนยก์ลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวนัออกเฉียงใต ้มีพื=นที� T,U�� ตร.กม. มีประชากรประมาณ  �S  ลา้น
คน เป็นเมืองท่าพาณิชยข์นาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต ้โดยผ่าน สะพาน   หังโจววาน สะพานขา้มทะเลที�ยาวเป็นอนัดบัที� ' 
ของโลก มีความยาว 'T กม. สามารถรับนํ= าหนกัรถไดถึ้ง �,S'� ตนั   จากนั=นนาํท่านสู่ โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผา้นวม
จากรังไหม และผลิตภณัฑที์�ทาํจากผา้ไหม ไม่วา่จะเป็นเสื=อผา้ ผา้พนัคอ ฯลฯ   

เที�ยง �บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่าน ขึ9นหอไข่มุก ชมทศันียภาพของสองความแตกต่างที�ลงตวั 
ระหว่าง “ผู่ตง” เมืองใหม่ที�มีตึกสูงทนัสมยัระฟ้ากบัฝั�ง “ผู่ซี” เมืองเก่าที�ยงัคงอนุรักษตึ์กเก่าแก่แต่ทรงคุณค่า  นาํท่านลอด



อุโมงค์เลเซอร์ที�ประดบัประดาดว้ยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงคข์า้มสู่ฝั�งผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงคแ์ห่งนี=สร้างขึ=นสาํหรับ
นกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงคเ์ลเซอร์แห่งแรกของจีนดว้ย  จากนั=นนาํท่านแวะชมโรงงานหยกจีน เครื�องประดบันาํ
โชคที�คนจีนนิยม 

คํ�า � บริการอาหารคํ�า  ณ ภัตตาคาร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์นานาชาติสุดหรู มีเมนูให้เลือกชิมกว่า #(( อย่าง อาทิ 
เป๋าฮื9อ หูฉลาม เป็ดปักกิ�ง ไวน์แดง ไอศครีม Haagen Dazsฯลฯ  หลงัอาหารพาท่านเขา้สู่ที�พกั 

                                      พกัที� GREAT TANG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�ห้า  หาดไหว้ธาน - ถนนนานกงิ - บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า - เซี�ยงไฮ้ - อู๋ซี      
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม  หลงัอาหาร นาํท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี�ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดอนัลือชื�อของ

ตาํนานเจา้พ่อเซี�ยงไฮ ้ เป็นถนนที�สวยงามอนัดบัหนึ�งของเมืองเซี�ยงไฮ ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมยั
อาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ� งเป็นศิลปกรรมสไตลย์ุโรปรวมทั=งตึกธนาคาร กรุงเทพที�ปักธงไทยปลิวไสวเด่น
สง่า   จากนั=นอิสระชอ้ปปิ= งตามอธัยาศยัที� ถนนนานกิง ถนนคนเดินที�มีชื�อเสียงของเมืองเซี�ยงไฮ ้สองขา้งทางจะมีร้านคา้
จาํหน่ายสินคา้ต่างๆมากมาย มีความยาวประมาณ �.( ก.ม.   

เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจนี บัวหิมะ ยาสามญัประจาํบา้นที�มี
ชื�อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที�มีชื�อเสียงมากวา่พนัปี พร้อมรับบริการนวดเทา้คลายความเมื�อยลา้ 
ฟรีไม่มีค่าใชจ่้าย  จากนั=นนาํท่านเดินทางสู่ เมอืงอู๋ซี เมืองโบราณที�สร้างขึ=นเมื�อประมาณ U,��� ปีก่อน เดิมชื�อ “โหยว่ซี” มี
ความหมายวา่ “มีดีบุก” ต่อมาเมื�อราชวงศฮ์ั�นขดุใชดี้บุกจนหมดแลว้ ชื�อเมืองจึงเปลี�ยนมาเป็น “อู๋ ซี” แปลวา่ “ไม่มีดีบุก”   

คํ�า � บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ที�พกั  WISDOM HOTEL* หรือเทียบเท่า 

 วนัที�หก  วดัหลงิซาน (รวมรถกอล์ฟ) - นานกงิ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมอืง)     
เช้า � บริการอาหารเช้า ที� โรงแรม  หลงัอาหารนาํท่านไปชมพระพุทธรูปปางประทานพร ทองสําริดองค์ใหญ่ที�สุดใน

ประเทศจีน ที�เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ� งมีความสูง 88 เมตร หนกั 700 ตนั และมีพระพกัตร์สง่างาม  วดัหลิงซาน 
เป็นวดัที�มีอายกุว่า �,���ปี  เป็นวดัที�สวยงามร่มรื�นมีเขาลอ้มรอบอยู่ ถึงสามดา้น มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื=องหนา้ พุทธ
สถานสร้างเพิ�มเติมขึ=นเรื�อยๆตามพลงัศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหวข้อพรและทาํบุญ อาทิ
เช่นศาลาฝานกง ที�เป็นสถานที�ประกอบพิธีสําคญัทางพุทธศาสนา เป็นตน้  จากนั=นนาํท่าน แวะเลือกซื9อไข่มุก ครีมไข่มุก
บาํรุงผิว ที�ทาํจากไข่มุกนํ=าจืดที�เพาะเลี=ยงในทะเลสาบ   

เที�ยง �บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินเมืองนานกิง  
U�.�� น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� XW (8� 
U'.(� น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ. 

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

รายการนี9จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที�ยว บัวหิมะ+แช่นวดเท้า , ร้านชา , ร้านหยก , ร้านผ้าไหม , ไข่มุก 
แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ #% นาท ี– 1 ชั�วโมง  หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน  

กรุณาชําระท่านละ �,(((-i,((( บาท ต่อร้านต่อท่าน** 
 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัjวภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั9ง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซื9อบตัรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทั9งสิ9น 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ ',(((,((( บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ %((,((( บาท 



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

กาํหนดการเดนิทาง  ***ไม่มีแจกกระเป๋า *** ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ พกัเดี�ยว 
''-'& , 'i-'m , 'm-�i , �(-�% �%-i( , �� พ.ค.-' มิ.ย. %�  

'-& , m-'i , '%-�( มิ.ย. %� 
��,���.- &,�((.- 

��-�� , �� มิ.ย.-# ก.ค. %� 
&-'' , �(-�% , �� ก.ค.-' ส.ค. %� 

�(,���.- %,900.- 

** บริษทัขอสงวนสิทธิpที�ไม่จัดหัวหน้าทวัร์ร่วมเดินทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง '% ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 
อตัราค่าบริการนี9รวม 

- ค่าตั\วเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั=นประหยดั   - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั          - ค่าอาหารตามรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป �� วนัทาํการ (หนงัสือเดินทางไทย)   - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท    - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํ9าหนักกระเป๋า ท่านละ �( กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที�นํ9าหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํ9าหนักที�เกนิเอง *** 
อตัราค่าบริการนี9ไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม `% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย '%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ ( หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ '( หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ '( หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ '( หยวนต่อวนัต่อคน 

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

@  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @วซ่ีาแบบกรุ๊ปทวัร์ @ กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย '( วนั @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี U นิ=ว U ใบ  
2. กรณีที�ท่านไม่ไดส่้งพาสปอร์ตเล่มจริงมา กรุณาแสกนหนา้พาสปอร์ตแบบเต็ม U หนา้ ส่งมาใหที้�บริษทัทางอีเมลลห์รือไลน ์เพื�อ

ความคมชดัของหนา้พาสปอร์ต 
3. กรณีที�ท่านมวีซ่ีาจีนยื�นจากเมอืงไทยแล้ว หักคืนค่าวซ่ีาได้  ',((( บาท / ท่าน  

เงื�อนไขในการให้บริการสําหรับสายการบินนก สกู๊ต  
เนื�องจากสายการบินนกสกู๊ต เป็นการเหมาจ่ายที�นั�งเตม็ '(( % หากท่านจองแล้วไม่สามารถยกเลกิได้  มเีงื�อนไขเพิ�มเตมิดงันี9 :- 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั=งสิ=น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั=น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั\วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั\ว / ตั\ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ= ามนัเชื=อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    



4. ผูจ้องยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก ' ขอ้ขา้งตน้ ตอ้งจ่ายค่าตั\วเต็มใบ ��� % (ราคาตั\วแลว้แต่ช่วงการเดินทาง) ส่วนค่าใชจ่้ายอื�นๆ
จ่ายตามค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ=นจริง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามดัจาํหอ้งพกัต่างประเทศ เป็นตน้   

เงื�อนไขในการให้บริการ  
5. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่ายใดๆ ทั=งสิ=น ถา้ยงั

ไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
6. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตั\วเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่จ่ายอื�นใด 

บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั=น 
7. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตั\วเครื�องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้งรับผิดชอบ

ชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตั\ว / ตั\ว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ= ามนัเชื=อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการบินกาํหนด และ
บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

การยกเลกิ 
�.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่า
มดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง U� วนัขึ=นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�g วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
S.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-g วนั   เกบ็ค่าบริการทั=งหมด 100% 
(.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรงหรือโดย
การผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั=งหมดเนื�องจากค่าตั\วเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั=นๆ 

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้=นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที�
อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือ
ค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ=น ทั=งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธิW  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �( ท่าน หรือเกิดปัญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋าสมัภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ=นอยู่กบัดุลยพินิจของสายการบินที�
จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิW ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั=นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถเดินทาง
ได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูก
ปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั=งสิ=น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิW  ไม่อาจ
เรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที�ยวบาง
รายการ 



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 � 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_์_____________________ 

 
 
 
 


