
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
กําหนดการเดินทาง  3-9 , 10-16 , 17-23 , 24-30 มิ.ย.58 
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    5-11 , 12-18 , 19-25 ส.ค. // 26 ส.ค.-1 ก.ย. // 2-8 , 9-15 ก.ย.58  
วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเกา – จูไห  
19.30 น. คณะพรอมกัน ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 เคานเตอร N สายการบิน แอรมาเกา พบ

เจาหนาที่บริษัทคอยใหการตอนรับ 
21.50 น.  เดินทางสูมาเกา โดยเที่ยวบินที่ NX 881  
01.40 น.  เดินทางถึง มาเกา ตั้งอยูในเขตมณฑลกวางตุง บนชายฝงทะเลดานตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแมน้ําเพิรล มีอาณาเขตติด

กับตําบลกงเปยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเกา มีเนื้อท่ีท้ังหมด 25.8 ตร.กม. ประกอบไปดวยคาบสมุทรมาเกา,เกาะไทปา
, เกาะโคโลอาน และโคไท ระหวางคาบสมุทรมาเกากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันดวยสะพาน 2 สะพาน คือสะพานมาเกา-
ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว 

 นําทานขามสูเมืองจูไห นําทานเขาท่ีพัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีสอง  จูไห – เฮียงบูซัว (ศาสเจาพอเสือ) – ไตฮงกง     
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองซัวเถา ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศจีนในมณฑล

กวางตุง มีชายฝงทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ตอมาถูกยกระดับฐานะขึ้น
เปนเมืองทานานาชาติในศตวรรษที่ 18 กอนจะกลายมาเปน 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อันประกอบไปดวย 
เซินเจิ้น, จูไห, เซี่ยะเหมิน และซัวเถา ในทศวรรษที่ 80 ปจจุบันมีสถานะเทียบเทากับเมืองเซินเจิ้น, จูไหและเซี่ยะเหมิน ซึ่ง
เปนศูนยกลางธุรกิจการคาในแถบภูมิภาคแถบนี้  



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู เฮี่ยงบูซัว ตั้งอยูท่ีอําเภอลูเฟง สรางในสมัยราชวงศ
ซง  มีการบูรณะซอมแซมมากมาย  จนกลายเปนศาลเจาของศาสนาเตาท่ีใหญโต  มีผูคนศรัทธามาบูชาอยู เสมอ 
ปจจุบันเฮี่ยงบูซัวไดผสมผสานกับศาสนาพุทธใหเปนหนึ่งเดียวกัน ใหทานไดนมัสการเจาพอเสือ ซึ่งถือเปนองคจริงท่ีทาง
ไทยไดจําลองมาสูศาลเจาพอเสือบริเวณเสาชิงชา ชาวจีนแตจิ๋วถือวาในชีวิตหนึ่งสําหรับนักธุรกิจจีนแลวจะตองมา
นมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนสวนใหญหลังจากนมัสการที่เฮี่ยงบูซัวนี้แลว กลับมาก็จะทําการคาข้ึนประสบแตความสําเร็จ
ในชีวิต ทุกๆปจะมีผูท่ีมาบนบานและแกบน เดินทางมาจากภายในประเทศและตางประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีท้ัง
เทวรูปเจาแหงภาคเหนือ ซึ่งเปนเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ํา ประดิษฐานปดทองอยูในศาลเจาพรอมกันนั้นก็ยังมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูในวิหารหนา เปนสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอยางกวางขวาง และเปนสถานที่ท่ีชาวจีน
โพนทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก จากนั้นนําทานสู ไตฮงกง นมัสการไตฮงกงอันเปนที่นับถือ
ของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของทาน ปจจุบันสุสานแหงนี้ไดรับการบูรณะซอมแซมจากการรวมบริจาคของชาว
จีน จนมีความใหญโตและสวยงามสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้เกิดจากหลวงพอตาเฟงจูซือ สมัยราชวงศซง ตามจดบันทึกของ
โบราณคดี ตาเฟงจูซือเปนคนสมัยราชวงศซง เกิดท่ีอําเภอเวินโจว มณฑลเจอเจียง สอบไดจิ่นสื้อเปนขาราชการชั้นผูใหญ
แตเห็นการปกครองและขาราชการไมดี จึงออกบวชเปนพระธุดงคมาถึงหมูบานเหอผิงหลี่มณฑลกวางตุง ไดสรางวัดสราง
โรงเรียนสรางสะพานและชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บใหแกชาวบานตลอดมา หลังมรณภาพชาวบานไดฝงศพ ณ ท่ีเหอผิงหลี่ 
และสรางศาลเจาไวเพื่อเปนการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไตฮงกงผูนี้ จากนั้นแวะ ชิมชา ท่ีมีช่ือเสียง 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก HUAQIAO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีสาม เมืองแตจ๋ิว – วัดไคหงวน – เกาะมาหยู (ไฮตังมา) – ซัวเถา 
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองแตจิ๋ว เปนเมืองโบราณ เปนตนกําเนิดของ “วัฒนธรรมจีน

โพนทะเล” แหงสําคัญอีกแหง ท่ีตอนรับการกลับบานของชาวจีนทั่วโลกดวยตึกรามบานชองแบบโบราณที่บางแหงมี
ประวัตินับพันปอยางไมเปลี่ยนแปลง นําทานสู วัดไคหยวน ตั้งอยูใจกลางเมืองแตจิ๋ว เปนวัดพุทธนิกายมหายานโบราณ 
สรางขึ้นในสมัยจักรพรรดิ์องคท่ี 7 แหงราชวงศถัง ซึ่งมีนามรัชสมัยวา “คายหยวน” ตรงกับป ค.ศ. 738 ภายในวัดยังมีวัตถุ
โบราณมากมายที่สรางขึ้นตางยุคตางสมัยกัน  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม สะพานเซียงจื๊อ เปนสะพานโบราณขามแมน้ําหานเจียง มี
ช่ืออีกชื่อวาสะพานกวงจี้ ตั้งอยูทางดานตะวันออกของตัวเมืองแตจิ๋ว เริ่มสรางในสมัยราชวงศซง ตรงกับปค.ศ. 1170 โดย
ใชเวลาสรางยาวนานถึง 57 ป มีความยาว 515 เมตร ชวงกลางสะพานซึ่งเปนชวงท่ีกวางที่สุด มีความกวางประมาณ 100 
เมตรเปนสะพานแหงแรกของเมืองจีนที่เปดปดได สมควรแกเวลาพาทานเดินทางกลับสูเมืองซัวเถา แวะ เกาะมาหยู 
หรือไฮตังมา เพื่อเยี่ยมชมวัดเจาแมทับทิม และนมัสการรูปปน เจาแมทับทิม อันศักดิ์สิทธิ์  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก HUAQIAO HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีสี่  ซัวเถา – จูไห – พระราชวังหยวนหมิง + โชว  
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานสู เมืองจูไห  เมืองจูไหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยูติดกับมาเกา  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางตอสูเมืองจูไห พาทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของเมือง 

จูไห “ หวีหนี สาวงามกลางทะเล ” นําทานชม พระราชวังหยวนหมิง เปนสวนที่จําลองมาจากสวนหยวนหมิงท่ีนครปกกิ่ง  
หลังจากถูกทําลายโดยพันธมิตร ในป ค.ศ. 1860 ไดรับความเสียหายจนยากที่จะบูรณะพระราชวังหยวนหมิง จึงไดระดม
งบประมาณกอสรางใหมถึง 600 ลานหยวน  และ ชมโชวหยวนหมิง ประกอบดวยการแสดง แสง สี เสียง ชุดตางๆ ยิ่งใหญ
อลังการ อาทิเชน เฉียนหลงฮองเตทองเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก  XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีหา  วัดไปหลิน – โรงงานบัวหิมะ – ผาไหม - ชอปปงตลาดใตดินกงเปย    



เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหารนําทานเดินทางกราบนมัสการเทพเจากวนอู, เทพเจาโชคลาภ, เจาแมกวนอิม เพื่อ
ความเปนสิริมงคล ณ วัดไปหลิน หรือวัดดอกบัวขาว ซึ่งเปนวัดท่ีชาวเมืองจูไห ใหความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผอน
คลายความเมื่อยลาดวยการนวดฝาเทาโดยการแชเทาดวยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล เปาฟูหลิงหรือ “บัวหิมะ” 
ของแท 100% ยาประจําบานที่มีช่ือเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ชวยรักษาแผลจากการโดนความรอนเชน น้ํารอนลวก 
หรือ น้ํามัน ชวยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกไดดี หรือจะทาเพื่อปองกันผิวไหมเสียจากการตากแดด
เปนเวลานานและชวยแกปญหา สิว ฝา จุดดางดําบนใบหนาใหเนียนใส 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟูด เปาฮื้อ) หลังอาหาร  พาทานสู รานผาไหม ชอปปงผลิตภัณฑจากผา
ไหมจีน เชนผานวม ผาหมไหม เสื้อผา  เปนตน  พาทานชอปปง ณ แหลงชอปปงท่ีมีช่ือเสียงของเมืองจูไห ตลาดใตดิน
กงเปย ซึ่งเปนตลาดชอปปงสินคาอาทิ เสื้อผา รองเทา กระเปา สินคาท่ีระลึก ฯลฯ ซึ่งเปนที่นิยมมากของชาวมาเกาและ
ฮองกง เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีคุณภาพและราคาถูก อิสระใหทานไดเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเขาท่ีพัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเทา 
วันท่ีหก  จูไห –ฮองกง – วิคทอเรีย – อาวน้ําตืน้ – ชอปปงจิมซาจุย – จูไห  
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร….นําทานขามเรือสู ฮองกง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยูติดกับมณฑลกวางตง (กวางตุง) ของจีน โดยมาเกาอยูทางฝงตะวันตก หางไปราว 61 
กิโลเมตร ฮองกง เดิมเปนเพียงหมูบานประมงเล็กๆแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพายแพใน
สงครามฝนเกาะฮองกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในป 1842 และ 1860 ตามลําดับ ตอมาภายหลัง ในป 1898 
อังกฤษไดทําสัญญา ‘เชาซื้อ’ พื้นที่ทางตอนใตของลําน้ําเซินเจิ้น ซึ่งปจจุบันเรียกวา ‘เขตดินแดนใหม’ รวมท้ังเกาะรอบขาง
ซึ่งมีอาณาบริเวณกวางใหญกวาเมื่อครั้งอังกฤษเขายึดครองในสมัยสงครามฝนเกือบสิบเทา นําทานเดินทางสู วิคทอเรีย 
VICTORIA ชมความสวยงามของอาววิคทอเรีย ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และชมสถาปตยกรรมสิ่งกอสรางอันทันสมัยยุค
ปจจุบัน อาทิเชน ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึก
เอมไพรท่ีสูงท่ีสุด 101 ช้ัน ณ ปจจุบัน ฯลฯ หลังจากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรร่ี ท่ีข้ึนช่ือของเกาะฮองกง  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานเดินทางสู “อาวน้ําต้ืน REPULSE BAY” หาดทรายรูปจันทร
เสี้ยวแหงนี้ สวนที่สุดแหงหนึ่งและยังใชเปนฉากถายทําภาพยนตรหลายเรื่อง นําทานกราบนมัสการขอพรจากองครูปปน
เจาแมกวนอิมและเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE  BAY นําทานขามสะพานตออายุ  ซึ่ง
เชื่อกันวาขามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มข้ึน 3 ป สมควรแกเวลาอิสระใหทานสนุกกับการ ชอปปงยานจิมซาจุย หรือยานถนน
นาธานที่คนไทยเรียกกัน เปนแหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนําช่ือดังนานาชนิด อาทิเชน เสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เข็มขัด
, น้ําหอมหรือของเด็กเลน ณ จุดชอปปงช่ือดัง อาทิเชน DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL, HARBOUR CITY, 
OCEEAN TERMINAL อีกทั้งทานยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูท่ี TOY R US ฯลฯ  

***อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย*** 
                        สมควรแกเวลาพาทาน ขามดานกลับสูเมืองจูไห นําทานเขาท่ีพัก  XIANG QUAN HOTEL  หรือเทียบเทา 
วันท่ีเจ็ด  จูไห – มาเกา – วัดเจาแมกวนอิม – วิหารเซนตพอล – เวเนเชี่ยน  – กรุงเทพฯ  
เชา บริการอาหารเชา ณ ที่พัก หลังอาหาร...พาทานขามดานสู มาเกา เพื่อนมัสการเจาแมกวนอิมท่ี วัดเจาแมกวนอิม ท่ีมี

อายุกวา 600 ป ความเกาแกความงดงามของสถานที่แหงนี้ทําใหเกิดตํานานเลาขานอยูหลายเรื่อง รวมถึงเกิดเหตุการณทาง
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญขึ้นคือการลงสนธิสัญญามิตรภาพระหวางอเมริกาและจีน จากนั้นชม องครูปปนเจาแมกวนอิม
โปรตุเกส สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณใหมาเกาเนื่องในโอกาสที่สงมอบเกาะมาเกาคืนใหกับจีนลักษณะองครูปปนองคนี้เปน
รูปปนสีทองที่มีใบหนาคลายพระแมมารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทานชม วิหารเซนตพอล ซากโบสถท่ีมีช่ือออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวอิตาเลียน ดานหลังของโบสถมีพิพิธภัณฑจัดแสดงประวัติของโบสถซึ่งโบสถเซนตพอลนี้ไดรับการยกยองใหเปน
อนุสาวรียแหงศาสนาคริสตท่ียิ่งใหญท่ีสุดในตะวันออกไกล สมควรแกเวลาพาทานสู  THE VENETIAN ลาสเวกัสแหง
ใหม ของเอเชีย พรอมสิ่งท่ีใหความบันเทิง รานคาแบนดเนมชื่อดังมากมายกวา 350 ราน ศูนยการคาในรมสุดหรูบนพื้นที่
ถึง 1 ลานตารางฟุต สัมผัสบรรยากาศทองฟาสดใสสวยงามตลอด 24 ชม. พบกับความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโคง 
ลําคลองคดเคี้ยว ( สําหรับทานที่สนใจในการลองเรือกอนโดลา ทานละ 108  ดอลลารฮองกง ( ไมรวมในราคาทัวร )  

****อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกแกทาน*** 
18.10 น.  เหินฟากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ NX 882 
19.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ ^_^  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
อัตราคาบริการ ***ไมมีแจกกระเปา*** 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ *** ไมมีราคาเด็ก *** พักเดี่ยว 
3-9 , 10-16 , 17-23 , 24-30 มิ.ย.58 18,999 5,900 

1-7 , 8-14 , 15-21 , 22-28 ก.ค. // 29 ก.ค.-4 ส.ค.58 18,999 5,900 
5-11 , 12-18 , 19-25 ส.ค. // 26 ส.ค.-1 ก.ย.58 18,999 5,900 

2-8 , 9-15 ก.ย.58 18,999 5,900 
 

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง *** 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
- คาตั๋วเครื่องบินระหวางประเทศ ช้ันประหยัด - คาภาษีสนามบิน 
- คาโรงแรมที่พัก       - คาธรรมเนียมวีซาจีน 4 วันทําการปกติ (หนังสือเดินทางไทย) + วีซากรุป 
- คาอาหารตามรายการ     - คาเขาชมสถานที่ทุกแหงตามที่ระบุไวในรายการ  
- คาประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท  - คารถโคชปรับอากาศตามที่ระบุไวในรายการ 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
-คาใชจายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครื่องดื่ม, คาอาหาร, คาโทรศัพท, วีดีโอ 
-คาหนังสือเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ   -คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
-ทิปเด็กยกกระเปาประมาณ 5 หยวนตอหอง 
-คาทิปไกดทองถ่ิน วันละ 10 หยวน/วัน/คน, คาทิปคนขับรถ วันละ 10 หยวน/วัน/คน, หัวหนาทัวรไทย วันละ 10 หยวน/วัน/คน 

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง 
- การจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมสงรายชื่อสมาชิกผูเดินทางใหกับทางบริษัทฯ  
- เตรียมเอกสารใหพรอม เพื่อยื่นขอวีซาเขาประเทศจีน ณ สถานทูตจีน  
- ชําระยอดสวนที่เหลือกอนการเดินทาง อยางนอย 20 วัน  



การยกเลกิ 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน  หักคาใชจายเต็มจํานวน  
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท  

เงื่อนไขในการใหบริการ เพ่ิมเติมสําหรับสายการบินแอรเอเซีย 
1. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ถายังไมมีการ

ยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอื่นใด 
2. ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกตั๋วเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรือมีคาใชจายอื่นใด บริษัท

ฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาที่จายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น 
3. ผูจองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่องบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตองรับผิดชอบชําระ

คาธรรมเนียมการเปลี่ยนช่ือต๋ัว / ต๋ัว 1 ใบ + สวนตางของภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง หรือ ตามหลักเกณฑที่สายการบินกําหนด และบริษัทฯ จะหัก
คาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาที่ไดจายไปลวงหนาตามจริง เชน คาวีซา เปนตน    

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กําหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกําหนด 
-บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว  สายการบินและตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆที่
อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาท่ีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรือ
คาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน ท้ังทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชาหรือจากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ 
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน หรือเกิดปญหา
ทางการเมืองจนไมสามารถออกเดินทางได  
-กรุณาอยานําสิ่งของมีคาติดตัวหรือนําใสกระเปาเดินทาง มากเกินความจําเปน หากเกิดการเสียหาย // สูญหาย ระหวางการเดินทาง กรณี
กระเปาสัมภาระของทานไดรับความเสียหายระหวางโดยสารเครื่องบิน การเรียกรองคาชดเชยตางๆ ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นๆ    
-กรณีเกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ท่ีทําใหมิสามารถเดินทาง
ได รวมถึงกรณียื่นวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอพิจารณาในการคืนคาใชจายเปนกรณีตามที่เห็นสมควร 
-หากผูเดินทางถูกปฏิเสธ เขา-ออกเมือง ของเจาหนาท่ี ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไมถูกตองหรือการ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 
-เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไมอาจ
เรียกคาบริการ  คําเตือน     สนามบินสุวรรณภูมิ  “ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง” หากทานตกเครื่อง ไมสามารถ
เดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกรองคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  
                               บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุทานละๆ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท 
 
 
 
 
 



@ @  เอกสารสําหรับยื่นวีซาจีน @ @ 
สําหรับผูเดินทางที่ถือพาสปอรตไทย 

1. ใช พาสปอรตตัวจริง  + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. สําเนาทะเบียนบาน หรือบัตรประชาชน พรอมเบอรโทร พรอมกรอกขอมูลเบื้องตนทายรายการทัวร 

สําหรับผูเดินทางที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป  
1. ใช พาสปอรตตัวจริง + รูปถายสี 2 นิ้ว 2 ใบ  
2. สําเนาสูติบัตร  // เด็กอายุต่ํากวา 6 ปใชสูติบัตรตัวจริงแนบ 
3. กรณีท่ีเด็กไมไดเดินทางพรอมบิดา-มารดา ตองแนบหนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษดวย  

หมายเหตุ : โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา                                                                                          

อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา 
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่ม ทานละ 1000 บาท 

สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไมรับเลมของทานวซีาในกรณีดังนี้คือ 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญิง ไวผมยาว แตงหนา ทาปาก  
2. นํารูปเกาท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายเลนๆ มีวิวดานหลัง ยืนเอียงขาง ฯลฯ มาตัดใช เพื่อยื่นวีซา 
4. นํารูปที่เปนกระดาษสติกเกอร หรือ รูปที่ใชกระดาษพรินซจากคอมพิวเตอร 

สถานทูตจีนประกาศขอเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือใชประกอบการพิจารณาวีซาจีน 
1. สําหรับผูท่ีเคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว  ขอใหถายเอกสารหนาวีซาจีนทีใ่ชเดินทางครั้งลาสุด วีซาอายไุมเกิน 2 ป (กรณีวีซาจีนอยู

ในหนังสือเดินทางเลมเกา ขอใหถายเอกสารหนาหนังสือเดนิทางเลมเกาและหนาวีซาจีนที่ใชเดินทางครั้งลาสุดแนบมาดวย) 
2. สําหรับผูท่ีไมเคยเดินทางเขาประเทศจีน  

- กรณีบุคคลทั่วไป ขอใหถายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) 
(ควรมียอดไมต่าํกวา 20,000 บาท) 
- กรณีเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป) ขอใหถายเอกสารสูติบัตรและสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ของพอหรือแม 
ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา) 
- กรณีผูสูงอายุ (60 ป ข้ึนไป) ขอใหถายเอกสารสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับยอดใหเปนปจจุบัน 
(สําเนา) (ควรมียอดไมต่ํากวา 200,000 บาท)  
**หมายเหตุ : ถาผูสูงอายุท่ีไมมีสมุดบัญชีธนาคาร สามารถใหญาติหรือบุคคลอื่น (ระบุความสัมพันธ) ทําหนังสือรับรองออก
คาใชจายในการเดินทางครั้งนี้และขอใหถายเอกสารสมุดบัญชีธนาคารของผูท่ีรับรอง ประเภทออมทรัพย อยางต่ํา 3 เดือน ควรปรับ
ยอดใหเปนปจจุบัน (สําเนา)** 

 
 
 
 
 
 

 

พาสปอรตควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 

 หามนําของเหลวและครีมทุกชนิดท่ีมีปริมาตรเกินกวา 1000 มิลลิลิตรตอทาน นําติดตัวข้ึนเครื่องและขนาดของบรรจภุัณฑแตละชิ้น
หามเกินกวา 100 มิลลิลิตรตอบรรจภุัณฑ 

 สําหรับทานที่ตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศจากกรุงเทพฯเพื่อเดินทางกลับสูตางจังหวัด 
         กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได  
         ท้ังนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาทําใหตองซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดนิทางใบใหม  


