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☺ หังโจว ล่องชมความงามทะเลสาบซีหู ช้อปปิง้ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 

☺ อู๋ซี เมืองเซี่ยงไฮ้นอ้ย ไหว้พระใหญ่หลิงซาน ชมพุทธสถานที่ยิง่ใหญ ่

☺ สวนสนกุดสีนียแ์ลนด์ ใหมล่่าสดุ...ใหญอ่ันดับ 2 ของโลกดว้ยงบประมาณสร้างถึง 

5.5 ล้านเหรียญ กบั 6 ธมีปาร์ค ทีท่่านจะไดส้นุกสนานพร้อมกันทั้งครอบครัว 

☺ เซี่ยงไฮ้ ตามรอยเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไหว่ธาน ตกึสตาร์บัคใหญท่ี่สดุในโลก   

ก ำหนดกำรเดินทำง  10-15 , 11-16 , 12-17 เมษำยน  2562   ( 6 วัน 4 คืน ) 
วันแรก  ท่าอากาศยานดอนเมือง  

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย 

เอ็กซ์ (XJ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน 
วันที่สอง  ดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาเขียว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 

00.15 น. ออกเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่  XJ 760    



 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 

199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486, 085-168-7452   T/F: 02-023-0527 W: www.tourgether.co.th 

 *สายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องแต่ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือทานบน

เครื่องได้* 
05.30 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองเซี่ยงไฮ้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   บริการอาหารเช้า แบบกล่อง KFC  

หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน 
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบ

เปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความ

ยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ําลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซี

หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้

ดื่มด่ํากับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (เรือล่องทะเลสาบซีหูเป็นเรือแบบเหมา

ล า ขอสงวนสิทธิ์ใช้เรือแบบจอยกรณีลูกค้าไม่ครบกรุ๊ป 16 ท่านขึ้นไป)   จากนั้น นําท่านชม หมู่บ้านชาหลง

จิ่ง   แหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซีหูเป็นใบชาที่มีชื่อเสียง

ที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่ชาอัน

กว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบชาแห้งและชิมชาด้วย   
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมือง

หังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี ถนนสายนี้มี

ความยาว 460 เมตร กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานี

อยู่นั้น ถนนเหอฝ่ังเจียเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิม

ของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มี

ลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป  นําท่านเดินทางสู่ที่พัก  
                พักเมืองหังโจว   XINGCHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 

วันที่สาม  หังโจว – ร้านผ้าไหม – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซาน – เซี่ยงไฮ้    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 

2,000 ปีก่อน เดิมชื่อ “โหย่วซี” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึง

เปลี่ยนมาเป็น “อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก”  แวะเยี่ยมชม โรงงานผ้าไหม ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์

ที่ทําจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ   
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นําท่านไปชมพระพุทธรปูปางประทานพร ทองสําริดองค์ใหญ่

ที่สุดในประเทศจีน ที่เขาหลิงซาน “หลิงซานต้าฝอ” ซึ่งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์สง่างาม 
วัดหลิงซาน เป็นวัดที่มีอายุกว่า 1,000 ปี  เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่

อยู่เบื้องหน้า พุทธสถานสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนจากทุกหนแห่งนิยมไปกราบไหว้ขอ

พรและทําบุญ   จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ มหานครเซ่ียงไฮ้ ชมเซี่ยงไฮ้มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับ
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การพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก” เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียง

ใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตร.กม. มีประชากรประมาณ  14  ล้านคน เป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้   
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
               พักที่เซี่ยงไฮ้  โรงแรม   VIENA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี ่  สวนสนุกดีสนีย์แลนด์  *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น *** 

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 ของ

อาณาจักรดิสนีย์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวน

สนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ําหวงผู่ และสนามบินผู่ตง     สวนสนุกเซี่ยง

ไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 

5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท  
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6   
ธีมพาร์ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove  
และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  

 “Adventure Isle”   ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้

ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดําบรรพ์ 'Casmp 
Discovery' พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสํารวจดินแดนที่แฝงไปด้วย

ปริศนาและความลกึลบั และลงเรือเข้าไปสู ่'Roaring Rapids' อุโมงค์

ถ้ําปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม 
"Fantasyland" เรื่องราวจากโลกเทพนิยายและตัวละครของดิสนีย์ 

จะกลายเป็นเครื่องเล่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน โดยเฉพาะ 

'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็นเครื่องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมือง

ของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรือโลดแล่นผจญภัยไปกับ 'Peter Pan Flight' 
"Tomorrowland" อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับ

เด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ําให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สําหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเ ล่นที่มีจาก

วิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า 'Lightcycle 
Power Run'  
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้

อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็นโรงนํ้าชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่

งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจนี  

http://event.sanook.com/calendar/
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"Treasure Cove" สิ่งที่จะมีอยู่แห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย์  เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชือ่ดัง The 
Pirates of the Caribbean กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น 

จําลองฉากต่างๆ ริมทะเล อีกทั้งยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's Revenge' 
"Fantasy Land" สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิ

เช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน  
 *** อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ํา เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน *** 

พักที่เซี่ยงไฮ้  โรงแรม  VIENA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ห้า  บัวหิมะ –  หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเถาเป่า – ตึกสตาร์บัค     

เช้า  บริการอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังอาหารนําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจําบ้านที่มี

ชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมากว่าพันปี พร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความ

เมื่อยล้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   นําท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็นอุโมงค์ข้ามสู่ฝ่ัง

ผู่ตงและผู่ซี โดยอุโมงค์แห่งน้ีสร้างขึ้นสําหรบันักทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะเป็นอุโมงค์เลเซอรแ์ห่งแรกของจีนด้วย  จากนั้นนํา

ท่านสู่ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไหว้ธาน) ซึ่งเป็นต้นกําเนิดอันลือชื่อของตํานานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงาม

อันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน

ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรปรวมทั้งตึกธนาคาร โรงแรมห้าดาวเก่าแก่ เป็นต้น 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่  โรงงานหยกจีน ฟังคําบรรยายคุณค่าของ

หยกจีนในรูปแบบเครื่องประดับนําโชคที่คนจีนนิยมมีไว้ครอบครอง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมายที่ 

ตลาดเถาเป่า ให้ท่านต่อรองราคาได้เท่าที่ท่านพอใจ  จากนั้นนําท่านสู่ ตึกสตาร์บัค สาขาใหญ่ที่สุดในโลก อาคาร 

2 ชั้น พื้นที่กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมพนักงานกว่า 400 คน เป็นร้านสตาร์บัคสาขาแรกและสาขาเดียวที่มอบ

ประสบการณ์ดิจิตอลให้กับลูกค้าไปพร้อมๆกับการจิบกาแฟ พัฒนาแอปลิเคชั่นโดยอาลีบาบา 
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  
                พักที่เซี่ยงไฮ้  โรงแรม  DONGFANG HOTEL SHANGHAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่หก  เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ   
03.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินผู่ตง 

06.50 น. นําท่านเหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ 671 *** บริการอาหารบนเครื่อง 
10.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
อัตราค่าบรกิาร *** อาจมีการเปล่ียนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไมต่้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า *** 

กําหนดการเดินทาง ทัวรร์าคาพเิศษไม่มีราคาเดก็   พักเดีย่ว 
วันที่ 10 – 15 เมษายน  2562 23,999.- 

4,500 
วันที่ 11-16 , 13-17 เมษายน  2562 24,999.- 
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ข้อควรระวัง ท่านใดต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีก่่อนทกุครั้ง หาก

ไม่มีการสอบถามเจ้าหน้าทีบ่ริษทัก่อนทําการซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศทีก่ล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ

ไม่ว่ากรณใีดๆ 
 

รายการนี้จะเข้าร้านสนับสนุนการท่องเที่ยวจีน เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว ร้านผ้าไหม , ร้านบัวหิมะ 
ร้านยางพารา และร้านหยก  แต่ละร้านใช้เวลาในการนาํเสนอประมาณ 60 - 90 นาที   

หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ 2,000 บาทต่อร้านตอ่ท่าน** 
 

อัตราค่าบรกิารนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที่พัก        - ค่าอาหารตามรายการ       
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ   - ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ   
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเฉพาะหนังสือเดินทางประเทศไทย **ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่ากรณีที่  
   ลูกค้ามีวีซ่าเดี่ยวในเล่มแล้ว* **ส่งเอกสารก่อนการเดินทาง 15 วันทําการ**    

 *** ค่านํ้าหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กิโลกรัม/ ท่าน  กรณีที่น้ําหนักเกิน กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนน้ําหนักที่เกินเอง  
อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ 
-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ   -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

-ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง 
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว 1,000 บาท กรณีที่ส่งวีซ่ากรุ๊ปไม่ทันเวลา*** 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  

 
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผู้เดินทางให้กับทางบริษัทฯ  
- ชําระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน  
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@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ส่งเอกสารไปทําที่เมืองจีน @ @ 

- สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบเต็ม 2 หน้าให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

@ @  เอกสารสําหรับยื่นวซ่ีาจีนเดี่ยว กรณียื่นที่สถานฑูตจีนทีเ่มืองไทย  @ @ 

1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
- รูปถ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบใหม่ของการขอวีซ่าจีน 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน+ทีอ่ยู่ทาํงาน+เบอร์โทรศัพท์ผู้เดินทาง 
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สําหรับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 18 ปี  
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. สําเนาสูติบัตร (เด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ขอสูติบัตรตัวจริง ) 
3. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหน้าพาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาด้วย 
5. หากเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับพ่อหรือแม่  
กรุณาขอหนังสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออําเภอ พร้อมระบุชื่อของท่านที่พาเด็กเดินทางด้วย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน ต้องสําเนาทะเบียนหย่าและเอกสารขอดูแลบุตร  
สําหรับผู้เดินทางที่เกิดที่ประเทศจีน 
1. ใช้ พาสปอร์ตตัวจริง  + รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. กรอกข้อมูลเบื้องต้น (ที่แนบท้ายรายการทัวร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 
หมายเหตุ : โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสาร

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
                                                           

อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต่้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อทา่นส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท 
 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของทา่นวีซา่ในกรณีดังนีค้อื 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก  
2. นํารูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 
3. นํารูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า 
4. นํารูปที่เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 
เงื่อนไขในการให้บริการเดนิทางโดยสายการบินแอรเ์อเซีย 

เนื่องจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจํา

แล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอ

เลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทําเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด 
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2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช่

จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น 
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง

รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบิน

กําหนด และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น      
4. กรณีที่ท่านซื้อตั๋วเพิ่ม เกินจากจํานวนตั๋วที่มีในกรุ๊ป ทางบริษัทจองต๋ัวผ่านอินเตอร์เน็ตให้ ท่านผู้เดินทางจะไม่สามารถเปลี่ยน

ชื่อผู้เดินทาง หรือเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้ หากไม่เดินทางตามกําหนด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต๋ัวเต็มใบ  
หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด 
-บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการทอ่งเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่

อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ 
หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุ

ต่างๆ  
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรือเกิด

ปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้  

-กรุณาอย่านําสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนําใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจําเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ

เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของสายการบินที่จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทําให้มิสามารถ

เดินทางได้ รวมถึงกรณียื่นวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็นกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือ

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่

อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเที่ยวบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเที่ยว

บางรายการ 
 

บริษทัฯมีประกันอบุัตเิหตทุา่นละๆ 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอบุัตเิหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 

 

 

 

 


