หังโจว - เกาะผู่โถวซาน – เขาจิ่ วหัวซาน
6 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
จุดเด่นของโปรแกรม
เทีย่ ว 2 ใน 4 พุทธคีรี ศักดิ์สิทธิ์แห่ งแผ่นดินจี น
จิ่ วหัวซาน 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาของจี น (นังกระเช้
่
าทีจ่ ิ่ วหัวซาน)
นมัสการเจ้าเเม่กวนอิมเเห่ งเกาะผู่โถวซาน
ชมเกาะผู่โถวซาน วัดผู่จี้ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
เมนู พิเศษ !! ไก่ขอทาน หมู พนั ปี
ไม่ลงร้านรัฐบาล
พักโรงเเรมบนเกาะผู่โถวซาน 1 คืน + หังโจว 1 คืน เเละบนเขาจิ่ วหัวซาน 2 คืน
น้ าดืม่ วันละ 1 ขวด

(GT) หังโจว - ผู่โถวซาน – จิ่วหัวซาน (CA) 6 วัน 4 คืน

1

วันแรก
23.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภู มิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U ประตู 9 โดยสายการบินแอร์ไซน่า
(CA) โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก

วันทีส่ อง
03.20 น.
08.00 น.

กรุงเทพ–หังโจว–ผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดไผ่สีม่วง-เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
ออกเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยสายการบินแอร์ไชน่า เทีย่ วบินที่ CA716
ถึงท่าอากาศยาน เมืองหังโจว ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุด
แห่ งหนึ่ง เป็ นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะทีม่ ีช่อื เสียงแห่ งหนึ่งของประเทศจีนซึ่ง
ในอดีตมีคาเปรียบเปรยถึงความสวยงามของ เมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ ามีสวรรค์ บนดิน
มี ซู(โจว) หัง (โจว)” หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ ว
บริการอาหารเช้า เป็ นชุด KFC หรือ MC Donald ระหว่างเดินทาง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง) ระหว่างทาง
ชมทัศนียภาพสองข้ างทางตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนัง่ เรื อ จากท่ าเรื อจู เจี ยเจี ยน สู่ เกาะผู่ โถวซาน ซึ่ งเป็ น เกาะแห่ ง ความศั กดิ์ สิท ธิท่ีมี
ความสาคัญทางพุทธศาสนาของประเทศจีนโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เป็ นตานานทางประวัติศาสตร์
แห่ งพระโพธิ์สัตว์กวนอิม นาท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี้ ซึ่งเป็ นวัดที่มีช่ือเสียงในเกาะผู่
โถวซาน สร้ างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ค.ศ.1080) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1699)
จักรพรรดิคงั ซี ทรงเป็ นผู้พระราชทานนามให้ ว่า วัดผู่จ้ ี จากนั้นนาท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง พร้ อมให้
ท่านได้ สักการะเจ้ าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ในวัด และภายในวัดยังเต็มไปด้ วยป่ าไผ่ ซึ่งจะมี
ลักษณะพิเศษคือมีลาต้ นสีม่วงซึ่งสามารถปลูกได้ ท่เี ดียวคือบนเกาะผู่ โถวซานเท่านั้น เรียกว่ า
เป็ น UNSEEN ของเกาะก็ว่าได้ จากนั้นนาท่านนมัสการองค์พระโพธิสัตว์ ณ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ไม่ ยอมไป ซึ่งมีเรื่องเล่ ากันว่า พระภิกษุญ่ีปุ่น เคยพยายาม อัญเชิ ญองค์เจ้ าแม่ ข้ามเรือไปยัง
ญี่ปุ่นหลายครั้งแต่ เรือต้ องพบกับความผิดหวังเพราะเรืออับปางลงทุ ก ครั้ง และองค์เ จ้ าแม่ ก ็
ลอยกลับมายังเกาะแห่ งนี้ต่อไป
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ XILAI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (บนเกาะผู่โถวซาน)

เช้า

กลางวัน

คา่
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เช้า

กลางวัน
คา่

วันทีส่ ี่
เช้า

กลางวัน

วัดหนานไห่ กวนอิม–หังโจว–ช้อปปิ้ งถนนโบราณเหอฝัง่ เจี ย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นาท่ านนมัสการ พระโพธิ์สัตว์ กวนอิ มมองทะเล ณ วัดหนานไห่ ก วนอิ ม เป็ นเจ้ าแม่
กวนอิมปรางค์ยืนองค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ท่ตี าหนัก
ริมทะเล อันเป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่ชี าวผู่ถ่อซานให้ ความเคารพนับถือมากกว่า 2,000 ปี
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือเดินทางกลับสู่ ท่าเรือจู เจี ยเจี ยน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ !! ไก่ขอทาน หมู พนั ปี
จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง
ถนนโบราณเหอฝัง่ เจี ย
เป็ นถนนสายหนึ่งทีส่ ะท้อนให้ เห็น
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้ อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร
กว้ าง 120 เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ ซ่ึงสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้ างโบราณ บ้ านเรือนทั้งสอง
ข้ างทางที่สร้ างขึ้นใหม่ล้วนสร้ างจากไม้ และมุงหลังคาสีคราม อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
กับสินค้ ามากมาย
พักที่ GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองหังโจว)
หังโจว–จิ่ วหัวซาน–สวนพุทธธรรมจิ่ วหัวซาน-พระโพธิสตั ว์ตี้จ้างหวาง+รวมรถแบต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จิ่ วหัวซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง) 1 ใน 4 พุทธ
บรรพต คือ 1.ฝู่ เสี้ยน ณ เขาง้ อไบ้ 2.เหวินสู ณ เขาอู่ไถซาน 3.กวนอิม ณ เกาะผุ่ถ่อซาน 4.ตี้
จ้ างหวาง ณ เขาจิ่วหัวซาน ภูเขาจิ่ วหัวซาน ตั้งอยู่ท่อี าเภอซิงหยางเสี้ยน มีเนื้อที่ประมาณ 100
ตารางกิโลเมตร มียอดเขารวมกันถึง 99 ยอด มียอดเขาเหลียนหวาเทียนจู้ เป็ นยอดที่สวยงาม
และสูงที่สุด สูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 1,392 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม สวนพุ ทธธรรมจิ่ วหัวซาน มีพ้ ืนที่กว่ า 1.89 ล้ านตารางเมตร สถานที่แห่ งนี้มี 5
ที่สุดของโลก ได้ แก่
1. องค์รูปปั้นพระกษิติครรภโพธิสัตว์หรือองค์ต้ จี ้ างหวาง กลางแจ้ งที่สูงที่สุดในโลก
2. ฐานดอกบัวหยกขาวใหญ่ท่สี ดุ ในโลก
3. กาแพงแก้ วหลากสีกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
4. สระนา้ แสงพระธรรมกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก โดยมี เส้ นผ่ าศูนย์กลางยาว 99 เมตร ลึก
20 เซนติเมตร
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5. ต้ นไม้ ลา้ ค่ากว่า 300 ชนิด
สวนพุทธธรรมแห่ งนี้ เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวได้ เข้ าชมเมื่อปี ค.ศ. 2012 จากนั้นนาท่านนมัสการ
พระโพธิสตั ว์ตี้จ้างหวาง องค์พระสูง 99 เมตร จากฐานดอกบัว ตามประวัติ กล่ าวว่า เจ้ าชาย
ตี้จ้าง ซึ่งเป็ น เจ้ าชายจากเมืองซินหลอ (เกาหลี) มีลักษณะคล้ ายกับพระพุทธองค์คือได้ รับการ
ทานายว่ าถ้ าครองราชสมบัติจะเป็ นจักรพรรดิผ้ ยู ่ิงใหญ่ แต่ ถ้าออกบวชจะบรรลุธรรม เป็ นพระ
อรหั นต์ เจ้ าชายตี้จางได้ ออกบวชและได้ บรรลุโมษธรรมสามารถก้ าวหลุดพ้ นจากวัฎฏสงสาร
แต่ท่านไม่ ยอมก้ าวผ่ านไป ท่านยอมเสียสละอยู่เพื่อสั่งสอนให้ สัตว์โลกได้ หลุดพ้ นไปพร้ อมกับ
ท่านจึงได้ รับการขนานนามว่า เป็ น “พระเมตไตรยะ หรือ พระโพธิสัตว์แห่ งความหวัง (ตี้จ้าง
หวาง)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JULONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (บนเขาจิ่ วหัวซาน)
จิ่ วหัวซาน-วัดไป่ ซุย้ กง-วัดโย้วเซินเตี้ ยน (วัดพระองค์แท้)-วัดหัวเฉิน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนเป็ นรถอุทยานเพื่อขึ้น เขาจิ่ วหัวซาน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ
30 นาที) จากนั้นนังกระเช้
่
าต่อจนถึง วัดร้อยปี หรือ วัดไป่ ซุ่ยกง วัดเก่าแก่สาคัญ 1 ใน 4
แห่ งของวัดบนจิ่วหัวซาน สร้ างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เดิมชื่อวักไจ้ ซิงอัน หลวงพ่อหวูเซี่ยะเจ้ า
อาวาสวัดผู้ซ่งึ ละสังขารเมื่ออายุได้ 126 ปี ได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นวังไป่ ซุ่ย ให้ ท่านได้ นมัสการสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท่วี ัด รวมถึงนมัสการสังขารของหลวงพ่อที่จัดที่จกั รพรรดิชงเจิ้งในราชวงศ์ชิงได้ ห้ ุม
ทองไว้ ได้ เวลาอันสมควร นาท่านนังกระเช้
่
าลง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือ โย้วเซินเตี้ ยน ซึ่งเป็ นสถานที่ซ่งึ ฝั่งกระดูกพระโพธิ์
สัตว์ ให้ ท่านได้ กราบไหว้ นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท้งั หลาย จากนั้นนาท่านสู่ วัด
หัวเฉิน เป็ นวัดที่เก่าแก่ท่สี ุดบนเขาจิ่วหัวซาน สร้ างในสมัยราชวงศ์ถังเป็ นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัว
ซาน อาคารวิหารได้ รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้ างวิหารมี
ลักษณะพิเศษคือใช้ ไม้ ล้วนประกอบแบบเข้ าลิ่มไม่ใช้ ตะปู ให้ ท่านได้ กราบนมัสการและขอพร
จากสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ ปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ภายในมีส่งิ ประหลาดตา หลายสิ่ง อันได้ แก่ ปลา
หว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ ายจิ้งจกแต่เป็ นสัตว์ครึ่งบกครึ่งนา้ ส่งเสียงร้ องลักษณะคล้ ายเด็กเล็กร้ อง
เรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ JULONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (บนเขาจิ่ วหัวซาน)
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จิ่ วหัวซาน–วิหารต้าเปยโหว–หังโจว-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านชม วิหารต้าเปยโหว เป็ นส่วนหนึ่งของวัดจ้ านเทียนหลินบนเขาจิ่วหัวซาน บน
เขาจิ่วหัวซานมีวัดวาอารามโบราณตั้งเรียงรายอยู่จานวนมาก อบอวลไปด้ วยควันธูปเทียน เป็ น
ปูชนียสถานอันศักสิทธ์ท่บี รรดาผู้ศรัทธาในศาสนาต่างเดินทางมาเคารพกราบไหว้ พร้ อมทั้ง
ทัศนียภาพของเขาจิ่วหัวซานงดงามมาก อากาศเย็นสบาย เป็ นแดนสวรรค์แห่ งการท่องเที่ยว
และพักร้ อน ปัจจุบันบนภูเขาจิ่วหัวซานมีวัดจานวน 80 กว่าแห่ ง และมีพระภิกษุ และภิกษุณี
มากกว่า 300 รูป กลายเป็ นเขตชมทัศนียภาพการท่องเที่ยวทีม่ ีเอกลักษณ์ทางพุทธศาสนา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กลับ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง)
22.50น. เหิรฟ้ ากลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA715
02.20+1 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ …☺
**********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเทีย่ วบางรายการ
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้วทางบริษทั ฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่

19 - 24 เม.ย. 62
10 – 15 พ.ค. 62
17 – 22 พ.ค. 62 (วันวิสาขบู ชา)
24 – 29 พ.ค. 62
7 – 12 มิ.ย. 62
14 – 19 มิ.ย. 62
21 – 26 มิ.ย. 62

39,900.39,900.42,900.39,900.39,900.39,900.39,900.-

เด็ก
เสริมเตียง
39,900.39,900.42,900.39,900.39,900.39,900.39,900.-

เด็ก
ไม่เสริมเตียง
39,900.39,900.42,900.39,900.39,900.39,900.39,900.-

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่
10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.10,000.-

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร้ อมกรุป๊ เท่านั้น โดยสายการบินแอร์ไซน่า (CA)
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (จัดให้ พกั ห้ องละ 2 – 3 ท่าน ตามเหมาะสม)
**ในกรณีท่ที ่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE (2 เตียง+1 ที่นอนเสริม) แล้ วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้ องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่อไป**
3. ค่าภาษีนา้ มันเชื้ อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียก
เก็บ ณ วันที่ 26 พ.ย. 61 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้ องชาระเพิ่ม)
4. ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ (หากไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้ )
6. ค่ารถโค้ ชรับ-ส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง ท่านละไม่ เกิน 1,000,000 บาท (ค่ ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กับบริษัทประกันชีวิต
9. ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่อง 1 ใบ จากัดไม่ เกิน 23 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้
1 ท่าน ต่อท่าน นา้ หนักต้ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจี นแบบเดีย่ ว 4 วันทาการ
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. กระเป๋ าเดินทางในกรณีท่นี า้ หนักเกินกว่ าที่สายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่ น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้ าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิปคนขับรถ / ไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ 300 หยวนต่ อลูกค้า 1 ท่านตลอดทั้งทริ ป (เด็กชาระ
เท่าผูใ้ หญ่)
การสารองทีน่ งั ่
1. กรุณาสารองทีน่ ง+ช
ั ่ าระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2. ส่วนทีเ่ หลือ ชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้ จ่าย 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ ไขได้
2.บริษัท ฯ ไม่ รับผิดชอบค่ า เสี ยหายในเหตุการณ์ท่เี กิด จากสายการบิ น ภั ยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรือจากอุบัติเหตุ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าบริการที่ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่ อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ า ประเทศ อั น เนื่ อ งมาจากมี สิ่ งผิด
กฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
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5. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สารองที่น่งั บนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะปรับ
ราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่ าช้ า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้งั นี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
11.ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่ อเจ้าหน้าทีข่ องบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่ นนั้นทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
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เอกสารในการทาวีซ่าจี นสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีทที่ ่านมีความประสงค์จะยืน่ วีซ่าเดีย่ ว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่ มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็ นฟั น มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้ งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่ น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึ กษา หรื อชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่ างหู เเว่ นตาเเฟชัน่ เเว่ นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่ เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ !! สาคัญมาก !!
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2
เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
หมายเหตุ :
• กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่ มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผู้ท่ถี ือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า -ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์
อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
• โปรดทาความเข้ าใจว่าสถานทู ตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
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สถานฑู ตจี นอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่ น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่ นทาวีซ่า
• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุ
่
โรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจี นมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อมู ลดังต่ อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจี น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME......................................................SURNAME..............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส............................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ........................................... โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ ...........................................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...............................................................................
ตาแหน่งงาน.................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร......................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทู ตจะมีการโทรเช็ คข้อมู ล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจี นหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจี นแล้ว
เมื่อวันที่........... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่........... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................SURNAME..............................................
RELATION..................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME.............................................
RELATION..................................................................................................................................................
หมายเหตุ
** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มื อถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อ
ใช้ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษ ัทแล้วไม่ ครบ ทางบริ ษ ัทอาจมี ก ารเรี ย กเก็ บเอกสารเพิ่ ม เติ ม อาจทาให้ท่านเกิ ดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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