
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☺ เกาะภถูอ่ซาน ตน้ก าเนดิเจา้แมก่วนอมิศกัดิส์ทิธิ ์คา้งคนืทีเ่กาะ 1 คนื  

☺ วดัผูจ่ ี ้วดัทีเ่กา่แกแ่ละใหญท่ีส่ดุในเกาะภถูอ่ซาน ขอพรต าหนกัเจา้แมก่วนอมิไมย่อมไป 

ต าหนกัรมิทะเลอายกุวา่ 2พนัปี องคห์นานไหก่วนอมิ  

☺ จิว่หวัซาน สกัการะพระโพธสิตัวต์ ีจ้า้งหวงั ข ึน้กระเชา้ ชมวหิารไป่ซุย้กง (วดัรอ้ยปี) 

☺ ล ัว่เจยีซาน สถานทีแ่หง่นีเ้ป็น ทีป่ระทบับ าเพ็ญเพยีรภาวนาของเจา้แมก่วนอมิ “มาผูถ่อ่

ซาน ไมม่าเยอืนล ัว่เจยีซานก็เปรยีบเหมอืนยงัมาไมถ่งึ  

☺ หงัโจว ลอ่งทะเลสาบ “ซหีเูหมอืนนางไซซ ีไซซสีวยทกุอรยิาบท ซหีสูวยทกุฤดกูาล” 
 

กาํหนดการเดนิทาง  เดือนมีนาคม-มิถุนายน 2563   ( 6 วนั 4 คืน ) 



วนัแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  
23.55 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์  U สายการบินแอร์ ไชน่า  

(CA) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
วนัทีส่อง กรุงเทพฯ – หังโจว – ผู่โถวซาน – วดัผู่จี ้– ตําหนักเจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป – องค์หนานไห่กวนอมิ   
03.20 น. ออกเดินทางสู่ หังโจว โดยสายการบิน ไชน่าอสีเทร์ิน เทีย่วบินที ่FM 856 *บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
08.00 น.  ถึง ท่าอากาศยานเมืองหงัโจว หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ บริการอาหารแบบ KFC  นาํท่านเดินทาง

สู่ เมืองหนิงปอ  เป็นเมืองท่าท่ีสาํคญั เมืองหน่ึงของมณฑลเจ๋อเจียงและยงัเป็นเมืองอุตสาหกรรมทอผา้และ
แปรรูปอาหารสาํเร็จรูป 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านขา้มเรือสู่  เกาะผู่ถ่อซาน ท่ีท่าเรือจูเจียซาน นาํท่าน
สู่ วดัผู่จี้ เพื่อนมสัการเจา้แม่กวนอิม องค์ใหญ่และศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของเกาะ ภูถ่อซาน ชาวบา้นเรียกวดัน้ีวา่  เฉีย
นซ่ือ หรือ วดัก่อน  สร้างในสมยัราชวงศซ่์งตรงกบัปี  ค.ศ. 1080 ทาํการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมยัจกัรพรรดิเจ้ิง
แห่งราชวงศชิ์ง  นาํท่านนมสัการองคพ์ระโพธิสัตว์  เจ้าแม่กวนอมิไม่ยอมไป  ซ่ีงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวผู่
ถ่อซาน ใหค้วามเคารพนบัถือมากกวา่ 2,000 ปี  ประดิษฐานอยูท่ี่ตาํหนกัริมทะเล วดัไผ่ม่วง  ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงอยูด่า้นหนา้ของตาํหนกัเจา้แม่กวนอิมไม่ยอมไปบริเวณรอบวดัจะปลูก
ตน้ไผซ่ึ่งมีลกัษณะพิเศษคือมีลาํตน้เป็นสีม่วงซ่ึงสามารถปลูกไดท่ี้เดียวคือบนเกาะภูถ่อซานเท่านั้ น จากนั้นนาํ
ท่านกราบขอพร องค์หนานไห่กวนอมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ทีพ่กั หลงัอาหาร  นาํท่านเขา้ท่ีพกั  
     พกัทีภู่ถ่อซาน โรงแรม  XILAI HOTEL หรือเทยีบเท่า  

หมายเหตุ : ห้องพกัทีผู่่ถ่อซาน ไม่มสํีาหรับพกั 3 ท่าน รบกวนลูกค้านําเตียงชิดกนั หรือ หากท่านต้องการพกั
เดี่ยวเฉพาะทีเ่กาะผู่ถ่อซาน ชําระเพิม่ 2,500 บาทต่อท่าน 
วนัทีส่าม ผู่ถ่อซาน – ลัว่เจียซาน – หังโจว  
เชา้  บริการอาหารเช้า  ณ ทีพ่กั  หลงัอาหารนาํท่านสู่ท่าเรือ เพื่อขา้มไปสู่ เกาะลัว่เจียซาน  หรือ หลอเกยีซัว ซ่ึง

เป็นเกาะเล็ก ๆ ท่ีเม่ือมองจากระยะไกลจะดูคลา้ยกบัพระท่ีประทบันอนอยูบ่น พื้นผวิทะเลคมัภีร์ทางพุทธ
ศาสนาของจีนไดบ้นัทึกไวว้า่สถานท่ีแห่งน้ีเป็น ท่ีประทบับาํเพญ็เพียรภาวนาของเจา้แม่กวนอิมก่อนท่ีท่านจะ
ไดบ้รรลุเป็นพระโพธิสัตว ์และยงัมีเร่ืองเล่ากนัอีกวา่นํ้าบนเกาะแห่งน้ีเป็นนํ้าทิพยจ์ากแจกนัของเจา้แม่กวนอิม   
มีคาํกล่าววา่ “มาผู่ถ่อซาน ไม่มาเยือนลัว่เจียซาน กเ็หมือนยงัมาไม่ถึง” ไม่ไกลจากลัว่เจียซาน ยงัมีประภาคาร
ท่ีปรากฎอยูใ่นแผนท่ีการเดินเรือของโลก ไดเ้วลาสมควรนาํท่านนัง่เรือท่าเรือเจียเจียน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง  
1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ทีพ่กั หลงัอาหาร  นาํท่านเขา้ท่ีพกั  
     พกัทีหั่งโจว โรงแรม   HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทยีบเท่า  
วนัทีส่ี่ หังโจว – จ่ิวหัวซาน – วดัต้าหยวน (พระตีจ้้างหวงั)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ จ่ิวหัวซาน  หรือภูเกา้วจิิตร แห่งมณฑลอานฮุย 

1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิของจีน ตามความเช่ือท่านคือพระกษิติครรภม์หาโพธิสัตว ์พระ
โพธิสัตวแ์ห่งความหวงั (ต้ีจงัหวงั)  จ่ิวหวัซาน  ตั้งอยูท่ี่อาํเภอซิงหยาง มณฑลอานฮุย เป็นหุบเขาท่ีมีความ



งดงามและความสาํคญัในดา้นพุทธศาสนา จ่ิวหวัซานมีแม่นํ้าไหลผา่น 5 สาย และมียอดขนุเขาท่ีสวยงาม
มากมายถึง 99 ยอด ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มทศันียภาพสองฝ่ังทาง  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนําท่านชมสวนพุทธคีรีจ่ิวหัวซาน  (大愿文化园) สร้าง
ข้ึนแลว้เสร็จเม่ือปี 2013 โดยการท่องเท่ียวมณฑลอนัฮุย ถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ในเขตน้ี ภายในสถานท่ี
กวา่ 2.836 ตารางกิโลเมตร จะแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธาของชาวจีนท่ีมีต่อพุทธศาสนา นาํท่านเขา
ชมหอ้งจดัแสดงประวติัความเป็นมาของเขาจ่ิวหวัซาน นัง่รถแบตเตอร์ร่ีเพื่อเท่ียวชมความงดงามของเส้นทาง 
นาํชมรูปหล่อโลหะของพระโพธิสัตวต้ี์จา้งหวาง ระหวา่งทางผา่นชมนํ้าพุดนตรี (ข้ึนอยูก่บัเวลาท่ีเขา้ชม หาก
โชคดีไปตรงเวลาโชว ์จะมีการแสดงนํ้าพุดนตรีระหวา่งทางท่ีนัง่รถแบตเตอร์ร่ี-รวมค่ารถแบตเตอร์ร่ีแลว้) นาํ
ท่านจุดธูปกราบไหวข้อพร พระโพธิสัตว์ตีจ้้างหวาง (ตีจ้้างหวางผู่สัก)  จ่ิวหวัซาน เป็นท่ีสถิตแห่งกษิติครรภ
โพธิสัตว ์พระโพธิสัตวผ์ูโ้ปรดสัตวใ์นยมโลกใหพ้น้ทุกข ์ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของสติ ปัญญา ทดสอบความ
ศรัทธาดว้ยการเดินข้ึนบนัไดเพื่อข้ึนไปสัมผสัองคพ์ระโพธิสัตวอ์ยา่งใกลชิ้ด 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
      พกัแถวเขาจิ่วหัวซาน   โรงแรม XIFENG HOTEL หรือเทยีบเท่า  
วนัทีห้่า จิ่วหัวซาน – วดัฮัวเฉิง – วนัโย่วเซินเตีย้น – ไป๋สุ่ยกง (รวมกระเช้าขึน้-ลง) – วดัทงฮุ่ย  
เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านสู่  วดัหัวเฉิง  เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงและเก่าแก่ทีสุดเขาจ่ิวหวั

ซาน สร้างข้ึนเป็นวดัแบบเรียบง่ายโดย ภิกษุ เป่ยตูในสมยัราชวงศจิ์น ถือเป็นวดัแรกในภูเขาจ่ิวหวัซาน มีพื้น ท่ี
3,500 ตารางเมตร ในราวปี ค.ศ. 756-758 สมยรัาชวงศถ์งั ไดมี้การบูรณะอาคารวหิารคร้ังใหญ่และไดต้ั้งช่ือ
ใหม่วา่ “วดัหวัเฉิง” การก่อสร้างวหิารมีลกัษณะพิเศษคือใชไ้มล้ว้นประกอบแบบเข้ าล่ิมไม่ใชต้ะปู ใหท้่าน  ได้
กราบนมสัการและขอพรจากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ นาํท่านเดินทางสู่ วดัพระองค์แท้หรือโย่วเซินเตีย้น  วดัโบราณสร้าง
ในสมยัราชวงศถ์งั (ค.ศ. 757) วดัแห่งน้ีเป็น  สถานท่ีซ่ึงฝังอฐิัของพระภิกษุชาวเกาหลีช่ือจินเฉียวเจวีย๋  (KIM 
KIAO KAK) ซ่ึงชาวพุทธจีนมี ความเช่ือวา่ท่านคือ  ภาคหน่ึงของกษิติครรภโพธิสัตว ์ “ต้ีจางหวงัผูส่ัก” พระ 
โพธิสัตวป์ระจาํ เขาจ่ิวหวัซานใหท้่านไดก้ราบนมสัการและขอพรจากส่ิง ศกัด์ิสิทธ์ิพร้อมตั้งจิต อธิษฐานข้ึน
บนัไดจิตประสงค์  81 ขั้น เดินชิดฝ่ังราวบนัไดด้ านขวามือตั้ งจิต อธิษฐานขอลาภยศความรํ่ ารวยเงินทองลน้
เหลือ เดินกลางบนัไดยดึแนวดอกบวับริสุทธ์ิ อธิษฐานขอสุขภาพ  สมบูรณ์เจบ็ไขไ้ม่มีโรคภยัไม่กราย เดินชิด
ราวบนไัดฝ่ังซา้ยมือ อธิษฐานขอใหคู้่ดีมีสุขครอบครัวราบร่ืน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหาร จากนั้นเดินต่อไปยงั จุดขึน้กระเช้ารถรางไป่สุ่ย เพื่อข้ึนไป
บนเขาตงเฟิง แลว้พาท่านเดินต่อไปตามสันเขาราว 180 เมตรจนถึง วดัไป่สุ่ยกง หรือ วดัร้อยปี   วดัแห่งน้ีเร่ิม
สร้างข้ึนในรัชสมยัวา่นล่ีแห่งราชวงศห์มิง โดยมีพระภิกษุนามวา่ หวูเ่สีย ไดเ้ดินทางมาถึงท่ีน่ีแลว้ไดม้าปลูก
สร้างอาศรมเพื่อบาํเพญ็ธรรมอยูบ่นเขาแห่งน้ีจนถึงอาย ุ 126 ปี โดยท่านกินผลไมป่้าเป็นอาหาร ท่านใชเ้วลา
กวา่ 20 ปีในการคดัลอกพระสูตรในคมัภีร์มหายาน โดยใชผ้งทองผสมกบัเลือดจากล้ินของท่านบนัทึกไวทิ้้ง
เป็นมรดกธรรมถึง 81 เล่ม  ยงัคงเก็บรักษาอยูใ่นสภาพดีจนทุกวนัน้ี และไดถู้กจดัเป็นศิลปวตัถุโบราณ  ลํ้าค่า
ของจีน นาํท่านเขา้กราบสักการะขอพรเร่ืองสุขภาพและอายยุนืยาวจาก  สรีระสังขารหุม้ทองคาํของพระ
เถระหวูเ่สียท่ีไม่เน่าเป่ือย ซ่ึงตั้งประดิษฐานอยูภ่าย นามใหว้า่ “โพธิสัตว์นิรมาณกาย” (อิง้เซิงผ่อสัก)  เช่ือกนัวา่
ท่านคือ นิรมาณกายของพระกษิติครรภโ์พธิสัตว ์วดัน้ีถือเป็นวดัศกัด์ิสิทธ์ิแห่งหน่ึงท่ีชาวอนัฮุยเคารพนบัถือ
มากท่ีสุดบนเขาจ่ิวหวัซาน  สมควรแก่เวลานาํท่านลงจากเขา จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ วดัทงฮุ่ย  ก่อตั้งข้ึนใน
สมยัตน้ราชวงศชิ์งเป็นหน่ึงในเขตตะวนัออกของวดัหวัเฉิง ในปี 1988 เจา้อาวาสไดส้ร้างและบูรณะวดัข้ึนใหม่ 



วดัหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกและประกอบดว้ยอาคาร 5 หลงั ตามตาํนานก่อนท่ีการบวชของ ภิกษุณีเรนยี่  
ไดอุ้ทิศตวัเองเพื่อการแพทยจี์นและเขา้ร่วมกองทพัอาสาสมคัรของคนจีนไปเกาหลีเหนือเพื่อเขา้ร่วมในการทาํ
สงครามต่อตา้นสหรัฐอเมริกาและช่วยเหลือเกาหลีเหนือ หลงัจากกลบัมาท่ีประเทศจีนเขาเดินทางไป มาท่ีเขา
จ่ิวหวัซานในปี 1995 และไดเ้สียชีวติลงท่ีน่ีเม่ืออาย ุ85 ปี ลูกศิษยข์องภิกษุณีได้เก็บร่างไวใ้นโกศ และ ในเดือน
มกราคม ปี 1999 โกศของภิกษุณีไดถู้กเปิดออก และพบวา่อฐิัดา้นในยงัคงสภาพเดิมคราวน้ีมนัถูกตกแต่งดว้ย
ทองคาํและอุทิศใหก้บัวดัทงฮุ่ย  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกั  
      พกัแถวเขาจิ่วหัวซาน   โรงแรม DONGYA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก จ่ิวหัวซาน – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – หังโจว – กรุงเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารเช้า ที ่โรงแรม   หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหังโจว  เมืองเอกของมณฑลเจอ้เจียง  

1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจวฒันธรรม มาตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง 
เทีย่ง บริการ อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหาร นาํท่าน  ล่องเรือ  (เหมา) ชมทะเลสาบซีหู  (ทะเลสาบ

ตะวนัตก) ซ่ึงกวจีีนบรรยายเปรียบเปรยวา่  “ซีหูเหมือนนางไซซี  ไซซีสวยทุกอริยาบท  ซีหูสวยทุกฤดูกาล ” 
ทะเลสาบซีหูมีเน้ือท่ี 5.66 ตารางกิโลเมตร  ความยาวโดยรอบวดัได้  15 กม. นํ้าลึกเฉล่ีย  1.5 เมตร ล่องเขา้สู่เขต
ทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดงัเขา้สู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทศัน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู  ซ่ึงไดแ้ก่ 
ตว้นฉานเสียน ซานถาน อ้ินเหยนิ และหนานผงิอ่วนจง แลว้เชิญท่านพบและล้ิมลองชิมชาท่ี  สวนใบชาเขียว  ท่ี
มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณป้องกนัโรคมะเร็งและลดความอว้นพร้อมชมวธีีการชงชาในแบบโบราณ  ในอดีตชา
เขียวจากไร่ชาท่ีน่ีจะตอ้งมีการคดัส่งองคจ์กัรพรรดิทุกปี  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.50 น. นาํท่านเหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี CA715    
02.20+1 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 *** อาจมีการเปลีย่นแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *** 
 

กาํหนดการเดนิทาง ทัวร์ราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็ พกัเดีย่ว 
7-12 , 21-26 , 28 มี.ค.-02 เม.ย. 63  
30 พ.ค.-4 ม.ิย. , 13-18 , 27 มิ.ย.-2 ก.ค. 63 

27,999.- 
5,900.- 

4-9 , 18-23 เม.ย. , 2-7 , 16-21 พ.ค. 63 28,999.- 
 

**รายการนีจ้ะเข้าร้านรัฐบาลจนี เพ่ือโปรโมทการท่องเที่ยว แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ 45 นาที -1 ช่ัวโมง** 

เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เม่ือท่านเดินทางไปกบัคณะแล้ว ขอความกรุณาให้ท่านตามคณะท่องเทีย่วตามรายการ ซ่ึงอาจจะมี
การเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หากท่านต้องการทีจ่ะไม่ท่องเทีย่วตามรายการในแต่ละวนั ทางบริษัทฯ  

ขอความกรุณาให้ท่านชําระเงินเพิม่ 2,000 บาท ต่อวนัต่อท่าน เน่ืองจากราคาทวัร์ เป็นราคาพเิศษซ่ีงได้รับการสนับสนุนจาก
การท่องเทีย่วจีนและร้านค้าต่างๆ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ (ชาเตอร์ไฟล)์ ชั้นประหยดั   



- ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั    
- ค่าอาหารตามรายการ      
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท     
- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าธรรมเนียมวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป ***หากท่านทีม่ีวซ่ีาจีนอยู่แล้วขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าวซ่ีาจีน*** 

**รายการนีท้าํวซ่ีากรุ๊ป หากมกีารยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป  
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเองท่านล่ะ 1,700 บาท** 

** กระเป๋าใบใหญ่ นํา้หนักต้องไม่เกนิ 23 กโิลกรัม ต่อ ท่าน กระเป๋า 1 ใบเท่าน้ัน ** 
 *** กรณทีีนํ่า้หนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํา้หนักทีเ่กนิเอง ***  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วดีีโอ  
- ทิปเด็กยกกระเป๋าประมาณ 5 หยวนต่อหอ้ง 

-ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง  
-ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจ ตามธรรมเนียมปฏบิัติวนัละ 100 บาท 

เง่ือนไขการสารองทีน่ั่ง 

- การจอง มัดจําท่านละ 8,000 บาท พร้อมส่งรายช่ือสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- เตรียมเอกสารใหพ้ร้อม เพื่อยืน่ขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชาํระค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย 15 วนั  

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ป @ @ 

- ใช้สําเนาพาสปอร์ตถ่ายแบบชัดเจน มีอายุใช้งานเกนิ 6 เดือนก่อนการเดินทาง 
- ไฟล์รูปถ่าย พืน้หลงัสีขาว 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

@ @  เอกสารสําหรับย่ืนวซ่ีาจีนแบบเดี่ยว กรณส่ีงทาํวซ่ีากรุ๊ปไม่ทนั@ @ 

1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
- รูปถ่ายต้องไม่ใส่ชุดข้าราชการ, ชุดรับปริญญา, เส้ือแขนกุด โดยเด็ดขาด, ไม่ใส่เคร่ืองประดับ 

2. เบอร์โทรศพัทส่์วนตวั + ท่ีอยูปั่จจุบนั ของผูเ้ดินทาง  
3. เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท  

สําหรับผู้เดินทางทีเ่ป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 6 ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพอ่หรือแม่ กรุณาขอหนงัสือใหค้วามยนิยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ 

พร้อมระบุช่ือของท่านท่ีพาเด็กเดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดินทางทีเ่กดิทีป่ระเทศจีน 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 ใบ  
2. กรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ (ท่ีแนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีเคยมีวซ่ีาจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการย่ืนวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือ
เปลีย่นระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า                                                                      

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ทีต้่องจ่ายเพิม่ให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

- ยืน่วซ่ีาด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท 
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงัน้ีคือ 

1. ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีววิดา้นหลงั ยนืเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื่อยืน่วซ่ีา 
4. นาํรูปท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปท่ีใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

เง่ือนไขในการให้บริการเดินทางโดยสายการบิน 

เน่ืองจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100 % ซ่ึงเม่ือท่านจองและจ่ายมัดจําแล้ว 
ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งส้ิน และในกรณทีีอ่อกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หากมีการยกเลกิหรือขอเล่ือนการ
เดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทาํเร่ืองขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทวัร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่ 
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน บริษทัฯ จะไม่หกัค่าใช่จ่าย

ใดๆ ทั้งส้ิน ถา้ยงัไม่มีการยืน่วซ่ีา หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอ่ืนใด 



2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัว๋เคร่ืองบิน แต่มีการยืน่วซ่ีาไปแลว้หรือมี
ค่าใช่จ่ายอ่ืนใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท่ีจ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั้น 

3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัว๋เคร่ืองบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง
รับผดิชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือตัว๋ / ตัว๋ 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑท่ี์สาย
การบินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เฉพาะเท่าท่ีไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้      

4. กรณีท่ีท่านซ้ือตัว๋เพิ่ม เกินจากจาํนวนตัว๋ท่ีมีในกรุ๊ป ทางบริษทัจองตัว๋ผา่นอินเตอร์เน็ตให ้ท่านผูเ้ดินทางจะไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง หรือเปล่ียนผูเ้ดินทางแทนได ้หากไม่เดินทางตามกาํหนด จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายตัว๋เตม็ใบ  

หมายเหตุ 

-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการท่ีกาํหนด อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและสายการบิน
กาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว   สายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผดิชอบต่อความ
เสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลาใน
ตารางบิน ภยัธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย  การถูกทาํร้าย  การสูญหาย  
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือน, เปล่ียนแปลง, สับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
หรือเกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอยา่นาํส่ิงของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหวา่ง
การเดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหวา่งโดยสารเคร่ืองบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ข้ึนอยู่
กบัดุลยพินิจของสายการบินท่ีจะรับผดิชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเท่ียวบินหรือเหตุสุดวสิัยใดๆ ท่ีทาํใหมิ้
สามารถเดินทางได ้รวมถึงกรณียืน่วซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามท่ีเห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ท่ี ต.ม. อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่
ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
-เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเท่ียวบางรายการ 

 
บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 500,000 บาท 
 


