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TMTCDDCZ_ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน 

  

ตารางการเดินทาง 
 

วนัท่ี โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เท่ียง ค า่ พกัท่ี 

1 
กรงุเทพฯ-กุย้หลิน (CZ6100 : 13.15-18.45) 

X   
VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

2 
กุย้หลิน-หลงเซ่ิน-นาขั้นบนัไดหลงจ๋ี-ผ่านชม

หมูบ่า้นชาวจว้ง-หลงเซ่ิน-กุย้หลิน    
VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

3 
รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-สวนผลไมต้ามฤดกูาล- 

กุย้หลิน-หยางซัว่-ถ ้าเขาทะลุ-ถนนฝรัง่     
STARWAY HOTEL 4 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

4 
ล่องแพแม่น ้าหลีเจียง (คร่ึงสาย)-รา้นหมอนยาง 

พารา-เขาเซียงกง-หยางซัว่-กุย้หลิน-โชวม์ิราจ    
VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

5 

รา้นหยก-เมืองจ าลองสมยัซ่ง-ชมเจดียเ์งินและเจดีย์

ทอง-ประตโูบราณกหูนานเหมิน-ตน้ไทรพนัปี-

ตลาดใตดิ้น-เขางวงชา้ง+โชว ์ELEPHANT  
   

VIENNA HOTEL 5 ดาว 

หรือระดบัเทียบเท่า 

6 กุย้หลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)  X X  

หมายเหตุ :  

 ไม่รวมค่าวซี่าจีนแบบกรุป๊ ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวซี่าจีนแบบเด่ียว (4 วนัท าการ) ท่านละ 1,500 บาท 

 ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561             ราคา 16,899.- 

วนัที่ 02 -07 สงิหาคม 2561             ราคา 15,899.- 

วนัที่ 20 - 25 กนัยายน 2561             ราคา 16,899.- 

วนัที่ 11 - 16 ตลุาคม 2561             ราคา 16,899.- 

โปรแกรมการเดินทาง 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ-กุย้หลิน 

10.00 น. พรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ 

ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกใหก้บั

ท่าน 

13.15 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกุย้หลิน ประเทศจีน เที่ยวบินที่ CZ6100 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลบัข้ึนเครื่องเพ่ือเดินทาง

ตอ่สู่ สนามบินกุย้หลิน*** 

18.45 น.      เดินทางถึง สนามบินเหลียงเจียง กุย้หลิน  ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

พกัที่  GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สอง  กุย้หลิน-หลงเซ่ิน-นาขั้นบนัไดหลงจี๋-ผ่านชมหมู่บา้นชาวจว้ง-หลงเซ่ิน-กุย้หลิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

น าท่านเดินทางสู่   เมืองหลงเซ่ิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรพัยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมืองน ้าพุรอ้นท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง จากน้ันน าท่านขึ้ นสู่ นาขั้นบนัได

หลงจี ๋นาขัน้บนัไดท่ีแลดูเหมือนกบัมงักรเล้ือยรอบเนินเขา เน่ืองจากบริเวณน้ันไม่มีพ้ืนท่ีราบ ชาวบา้นจึงท า

นาบนภูเขาในลกัษณะขั้นบนัได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเต้ียก็ดูเหมือนกบัขดกน้หอย ส่วน

ภเูขาสงูก็ดเูหมือนเจดีย ์ช่างอศัจรรยย์ิ่ง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย น าท่าน ผ่านชมหมู่บา้นชาวจว้ง ซ่ึงมีอารยธรรมและภาษาพดูหลายค าเหมือนภาษาไทย สมควรแก่เวลา น า

ท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมืองท่ีไดร้บัขนานนามว่า เมือง

แห่ง เขาเขียว น ้าใส ถ ้าแปลก หินงาม ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4)  

พกัที่  GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่สาม รา้นนวดเทา้(บวัหิมะ)-สวนผลไมต้ามฤดูกาล-กุย้หลิน-หยางซัว่-ถ ้าเขาทะลุ-ถนนฝรัง่ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นนวดเทา้ ชมการสาธิต การนวดเทา้ ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด 

ปรบัสมดุลใหก้ารไหลเวียนของโลหิตดว้ยวิธีธรรมชาติ พรอ้มชมครีมเป่าซู่ถัง หรือท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือ บวัหิมะ 

สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรกัษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจ าบา้น จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ สวนผลไมต้ามฤดูกาล สดๆ ใหท่้านไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่ของชาวจีน ชมวิธีการปลูก การดูแล

รกัษาผลไม ้และใหท่้านอิสระเลือกเก็บ และเลือกชิมไดส้ดๆจากไร่ (จ  ากดัใหท้่านชิมผลผลไมไ้ดท้่านละ 7-

8 ลูก) ** หมายเหตุ : การเขา้ชมสวนผลไมต้ามฤดูกาล ข้ึนอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ  หาก ณ วนัเดินทาง

หากไม่มีผลไม ้ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เน่ืองจากไม่มีค่าเขา้ชม **   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองหยางซัว่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมืองเล็กริมแม่น ้าหลีเจียงท่ีมี

ทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี น าท่านชม ถ ้าเขาทะลุ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา

ยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีแสงระยิบระยบัเหมือนคริสตลัท าใหถ้ ้าน้ีความแปลก

ตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมืองกุย้หลิน 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) เมนูพิเศษ !!  ปลาอบเบียร ์

อิสระเลือกซ้ือทวัรเ์สรมิ โชวแ์ม่น ้าท่ีมีช่ือเสียงของเมืองหยางซั่ว อฒัจนัทรริ์มแม่น ้า ความจุ 2,000 ท่ีนัง่ 

โรงละครธรรมชาติ ช่ือชุด โชวห์ลิวซานเจี่ย หรือ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็นการแสดงท่ีบอก

เล่านิทานพ้ืนเมืองชาวจว้ง โดยใชท้อ้งน ้าเป็นพ้ืนเวที และหุบเขาเป็นฉากหลงัสวยงาม การแสดงชุดน้ีก ากบั

การแสดงโดย จางอว้ีโหมว ผูก้ ากบัหนังช่ือดงัท่ีมีผลงานระดบัโลก  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนฝรัง่ ลกัษณะคลา้ยกบัถนนขา้วสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร ์รา้นอาหาร และยงั

มีสินคา้พ้ืนเมืองวางขายมากชนิด อิสระใหท้่านเดินเล่น หรือ ชอ้บป้ิงตามอธัยาศยั 

พกัที่  STARWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่  ล่องแพแม่น ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย)-รา้นหมอนยางพารา-เขาเซียงกง–หยางซัว่-กุย้หลิน 

   โชวมิ์ราจ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าท่าน ล่องแพแม่น ้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น ้าหลีเจียงท่ีสวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไป

ตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพนั มีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ  (1 แพ นัง่ได ้4 ท่าน ใชเ้วลา ล่อง
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ไป-กลบั โดยประมาณ 30-45 นาที)  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ รา้นหมอนยางพารา ใหท่้านไดเ้ลือกชม

สินคา้และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) เมนูพิเศษ !! เผือกอบน ้าผ้ึง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง ใหท่้านชมวิวแม่น ้าหลีเจียงจากบนเขาน้ี ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็น

ทะเลหมอกท่ีสวยงาม ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนักถ่ายภาพยิ่งนัก  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางใหท่้านไดพ้กัผ่อนชมวิวธรรมชาติอนัสวยงาม   

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

น าท่านชม โชวมิ์ราจ ประทบัใจกบัเพลงหลิวซานเจ่ีย ในภาพยนตร ์มนตร์กัชาวเรือ ท่ีน ามาท าดนตรีใหม่ให้

เขา้กบัยุคสมยั พร้ิวไหวกบับลัเลยก์ายกรรม ล ้าสมยัดว้ยเทคนิค  

พกัที่  GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้  รา้นหยก-เมืองจ  าลองสมัยซ่ง-เจดียเ์งินและเจดียท์อง(ชมดา้นนอก)-ประตโูบราณ 

    กูหนานเหมิน-ตน้ไทรพนัปี-ตลาดใตด้ิน-เขางวงชา้ง+โชว ์ELEPHANT LEGEND 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

น าท่านเดินทางสู่ รา้นหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าค่า จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองจ  าลองสมัยซ่ง มีความสวยงามไม่แพ ้เมืองจ าลองซ่งในเมืองหงัโจว ชมการแสดงวฒันธรรม

ต่างๆ และชมการแสดงนกจบัปลา ซ่ึงเป็นหน่ึงในวิถีชีวิตของชาวบา้นท่ีอาศยัอยูริ่มฝัง่แม่น ้าหลีเจียงมาชา้นาน 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (12) เมนูพิเศษ !! สุก้ีเห็ด 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ริมทะเลสาบหรงซานหู ชมและถ่ายรูป เจดียเ์งินและเจดียท์อง เพ่ือเป็นสิริมงคล เจดีย์

หน่ึงสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์รา้งดว้ยปูนเป็นสีเงิน 

(ชมดา้นนอก ไม่รวมค่าข้ึนเจดดีย)์ น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน สรา้งขึ้ นครั้งแรกในสมยัราช

วงคถ์งั อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ไดร้บัการปรบัปรุงล่าสุดหลงัสงครามจีนกบัญ่ีปุ่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและ

ชม ตน้ไทรพนัปี  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ตลาดใตด้ิน ใจกลางเมืองกุย้หลินพบกบัสินคา้ต่างๆหลากหลาย

ชนิด สินคา้พ้ืนเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลกูพลบัอบแหง้ สม้จ๊ีด เป็นตน้ อิสระให้

ท่านชอ้ปป้ิง  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (13) เมนูพิเศษ !! เป็ดปักก่ิง 

  น าท่านชม เขางวงชา้ง ใหท่้านได้ถ่ายรูปดา้นหน้าเขางวงชา้ง และชมวิวสองฝั่งแม่น ้ าหลีเจียง ชมโชว ์

ELEPHANT LEGEND โดยใชเ้ขางวงชา้ง ซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลิน เป็นฉากในการแสดง บอกเล่า

เร่ืองราวเก่ียว กบัต านานเทพชา้ง ผสมผสานมลัติมีเดีย  

พกัที่  GUILIN VIENNA HOTEL 5 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัที่หก  กุย้หลิน-กรุงเทพฯ 

เชา้  บริการอาหารเชา้แบบกล่อง (14) 

 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

08.40 น. กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ6099 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลบัข้ึนเครื่องเพ่ือเดินทาง

ตอ่สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ *** 

12.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใชบ้ริการ *** 

 

ขอ้ส าคญัควรทราบ (กรุณาอ่านใหล้ะเอียดทุกขอ้) 

 ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

 โปรดตรวจสอบพาสปอรต์ของท่าน จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไปและเหลือหน้ากระดาษ

อยา่งต า่ 2 หนา้ หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้

ใหท่้านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่าและอย่างน้อย 10 วนัก่อนการ

เดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า (หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัท

ฯ ยินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค)์ 

 หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 โรงแรมท่ีพกั และโปรแกรมท่องเท่ียวอาจมีการสลบัปรบัเปล่ียนขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสม และค านึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได ้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้

เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั้งในกรณีท่ี

ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ

ใดประเทศหน่ึง      

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 ตามนโยบายร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพ้ืนเมืองให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้ ักคือ รา้นนวดเทา้(บัวหิมะ) , รา้นหยก, รา้นหมอนยางพารา ซ่ึงจ าเป็นตอ้งบรรจุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่านทราบวา่รา้นทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวน

ทุกท่านแวะชม ซ่ึงจะใชเ้วลารา้นละประมาณ 45-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้ นอยู่กบัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั  ไม่
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มีการบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน และถา้หากลกูคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจากท่าน เป็นจ  านวนเงิน 300 หยวน / ท่าน / รา้น 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีท่านมิไดส้่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัท

พรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

 บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลกูคา้ท่ีไม่รูจ้กักนั กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพกัเด่ียวเพ่ิม

ตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทวัรเ์ท่าน้ัน 

 ท่านท่ีมีวีซ่าจีนและสามารถใชเ้ดินทาง เขา้-ออก ไดต้ามวนัเดินทางท่ีระบุ กรุณาแจง้เจา้หน้าท่ีใหร้บัทราบก่อนการ

ท าจองทวัร ์ 

 ท่านท่ีประสงคจ์ะใชห้นังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย ์

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีใชเ้ป็นแบบกรุป๊ไมส่ามารถเลือกท่ีนัง่ล่วงหนา้ได ้ (ท่านจะไดร้บัท่ีนัง่แบบสุ่มเท่าน้ัน) 

 หลงัจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ าและค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือเรียบรอ้ยแลว้น้ัน 

3 วนั ก่อนเดินทาง  ท่านจะไดร้บัใบนัดหมายเพื่อเตรียมตวัการเดินทาง  

1 วนั ก่อนเดินทาง   หวัหนา้ทวัรจ์ะโทรใหข้อ้มลูเตรียมตวัเดินทางแก่ผูเ้ดินทางอีกครั้ง 

 เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 

2-3 ท่าน) 

เด็ก 2-18 ปี  
พกัเดี่ยว

(จา่ยเพิ่ม) 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

วนัที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2561 16,899 16,899 4,500 7,899 

วนัที่ 02 -07 สงิหาคม 2561 15,899 15,899 4,500 7,899 

วนัที่ 20 - 25 กนัยายน 2561 16,899 16,899 4,500 7,899 

วนัที่ 11 - 16 ตลุาคม 2561 16,899 16,899 4,500 7,899 
 

อตัราค่าบริการ *รวม* 

1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน  
2. โรงแรมท่ีพกั ตามโปรแกรม (จดัใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) 

** ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ท่ีนอนเสริม] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจดัหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE 

ได ้ทางบริษัทอาจมีการจดัหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าอาหาร 14 มื้ อ ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารม้ือใด จะไมส่ามารถคืนเงินได)้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามโปรแกรม 

5. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ รบั-ส่ง สถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
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6. ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภัยการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน  ซ่ึงราคาทัวรน้ี์ เป็นอตัราเรียก

เก็บ ณ วนัท่ี  18 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน 1,600 บาท (หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน ท่านตอ้งช าระเพ่ิม)  

7. ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ จ ากดัไมเ่กิน 23 กิโลกรมั  

หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปล่ียนแปลงน ้าหนัก   และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  โดยให้

กระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไดท่้านละ 1 ใบ มีน ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรมั และขนาดของกระเป๋าตอ้งมีขนาด

โดยรอบของกระเป๋ารวมแลว้ไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กวา้ง X ยาว X สูง) สมัภาระติดตัวขึ้ นเคร่ืองไดท่้านละ 1 ช้ิน 

น ้าหนักตอ้งไมเ่กิน 5 กิโลกรมั ถา้น ้าหนักและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนดไว ้  จะตอ้งเสียส่วน

ท่ีเกินเป็นจ านวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

8. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในทอ้งถ่ิน คุม้ครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขของกรมธรรม)์  ** คุม้ครองตั้งแต ่อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น ** 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู ้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้ นไป คุม้ครองเพียง 50%  

   ของวงเงินคุม้ครอง และ ส าหรบัผูเ้ดินทาง อายุไมถึ่ง 1 เดือน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทั้งส้ิน ** 

ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ่มเติมกบัทาง

บริษทัได ้**ทั้งน้ีอตัราเบ้ียประกนัเริ่มตน้ที่ 330 บาท ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาการเดินทาง**  

การประกนัไม่คุม้ครอง 

กรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตวั, การติดเช้ือ, ไวรสั, ไสเ้ล่ือน, ไสต่ิ้ง, อาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้

อ านาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 

นัดหยุดงาน, การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อ่ืนๆตาม

เง่ือนไขในกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการ *ไม่รวม* 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 

3. ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้งถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวรแ์นะน าใหใ้ชห้ลัก

มาตราฐานสากล โดยการใหเ้ป็นค่าสินน ้าใจตอบแทนในการบริการ 60 หยวน/ทริป/ท่าน หรือมากกว่านั้นข้ึนอยู่

กบัความพึงพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั (เด็กช าระทิปเท่าผูใ้หญ่) 

4. ค่าท าวีซ่าชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่ไดร้บัการยกเวน้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพ่ิมจากค่าทวัร ์400 หยวน และผูเ้ดินทาง

เป็นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าเอง) 

5. ค่าวีซ่ากรุป๊ท่องเที่ยวเขา้ประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทางแบบเต็ม 2 หนา้มองเห็น
ขอ้มูลชดัเจน และตอ้งส่งเอกสารล่วงหนา้ 15 วันก่อนเดินทาง (ส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทยและเดินทางไป-กลบั

พรอ้มกรุป๊เท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจนีท่องเที่ยว แบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท (ส าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ไทย) 

หมายเหต ุ 

 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทางครั้งอ่ืนๆได ้รวมทั้งไม่สามารถคืน

เงินค่าวีซ่าไดทุ้กกรณี   

 กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี เดินทางพรอ้มผูป้กครอง ในเสน้ทางท่ีบินลงปักก่ิง / ปักก่ิง+เซ่ียงไฮ ้(เท่ียว 2 เมือง) ตอ้ง

ยื่นวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน 

 ในกรณีรฐับาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆทั้งส้ิน ท าใหไ้ม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได ้ หรือ ท่านมี

ความประสงค์จะยื่นวีซ่าเด่ียว ผู ้เดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการท า วีซ่าเด่ียวยื่นปกติ 4 วัน ท าการ ท่านละ 
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1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วนั ท าการ ท่านละ 2,550 บาท (อตัราดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทาง

ไทยเท่าน้ัน)  

 ส าหรบัผูท่ี้เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดงัต่อไปน้ี  1.อิสราเอล   2.อฟักานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   

5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรกั 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.

เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.

โอมาน   23.จอรแ์ดน   24.โซมาเรีย 

(ตั้งแต่ปี 2014 เป็นตน้มา ไมส่ามารถยื่นขอวีซ่ากรุป๊ได ้ตอ้งท าวีซ่าเด่ียวเท่าน้ัน) 

 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่และการช าระค่าบริการ 

 กรุณาช าระเงินมดัจ  า  ท่านละ 10,000 บาท หรือ ทั้งหมดกรณีเป็นราคาโปรโมชัน่  

(ภายใน 48 ชัว่โมง หรือ 2 วนั นับจากวนัท่ีท าการจอง) 

 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือ  15 วนั ก่อนการเดินทาง  

(กรณีไมช่ าระเงิน หรือ ช าระเงินไมค่รบภายในก าหนด รวมถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ 

ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิ) 

หมายเหต ุหากช าระเงินในแต่ละส่วนแลว้ กรุณาส่งส าเนาการโอนเงิน ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกครั้ง 

 รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเต็มและเห็นชดัเจน ส่งภายใน 5 วนัหลงัจากการหลงัจาการช าระมดัจ า 

การยกเลิกการเดินทาง 

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ข้ึนไป  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 

 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้นเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(10 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่

สามารถเดินทางได ้

 ยกเวน้กรุป๊ที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการนัตีมดัจ าท่ี

นัง่กบัสายการบินและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ  าหรือค่า

ทวัรท์ั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุ

ไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง  พรอ้ม

คณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

 กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  
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 ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตวั เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่แชมพ ูของตวัส่วนตวัไปเอง เน่ืองจากรฐับาลทอ้ง ถ่ินตอ้งการ

รกัษาส่ิงแวดลอ้มและลดการท้ิงขยะ จึงไมม่ีบริการท่ีโรงแรม 

 หา้มน าแบตเตอร่ีส ารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใตเ้คร่ืองในทุกกรณี 

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจนีแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านั้น) 

 ส าเนาหนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกวา่ 6 เดือน  

(ตอ้งชดัเจนเท่าน้ัน ลกูคา้ไมต่อ้งส่งเล่มพาสปอรต์ตวัจริงมา และตอ้งถ่ายใหติ้ดทั้ง 2 หนา้ ดงัตวัอยา่ง) 

 ยกเวน้เสน้ทางที่บินลงเทียนสิน ใชส้ าเนาหนังสือเดินทาง และรปูถ่าย 2 น้ิว จ านวน 2 รปู  
 

ตวัอยา่งการถ่ายรูปหนา้พาสปอรต์  กรณียืน่วีซ่าแบบกรุป๊ทอ่งเที่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ้งถ่ายใหต้ดิทั้ง 2 หนา้แบบตวัอยา่ง 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจนีส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะยืน่วีซ่าเดี่ยว) 

1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตอ้งไม่มีการ ช ารุด

ใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรบัประทบัตราวีซ่าและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และใบหูทั้งสอง

ขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย 
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ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์หรือรูปพริ้ นจาก

คอมพิวเตอร ์ 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์(กรุณากรอกขอ้มลูจริงใหค้รบเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอายุต  า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   
5.1.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

  5.1.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาต ิ  
5.2.1 ส าเนาสติูบตัร(ใบเกิด) ทั้งน้ีกรณีเด็กอายุต  า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ตบิตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม ่ 

5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไมต่รงกบัสติูบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม ่ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

6.  กรณีหนงัสือเดินทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพิ่มเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงัน้ี 

6.1  ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเท่าน้ัน ! ! ต่ออายุการท างานแลว้ไมต่ า่กวา่ 3 – 6 เดือน 

6.2  หนังสือรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์

6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 

6.4 ส าเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขัน้ต า่ 100,000 บาท 

6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

      หมายเหต ุ:  

 ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการท างานใน

ประเทศไทยเท่าน้ัน หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ย

ตนเอง  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผู ้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนด้วยตนเอง 

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 

 ส าหรบัผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่าน้ันก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงัน้ันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้ริษัททวัร ์อย่าง

นอ้ย 7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครั้งบริษัททวัรไ์มท่ราบล่วงหนา้   

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าหนงัสือเดินทางคนตา่งชาติ (ในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าใหไ้ด)้ 

 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั  ท่านละ 5,060 บาท  

 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดท้ี่เจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย) 

สถานฑูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 

 น ารปูถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้

 น ารปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั ท่ีถ่ายเล่น หรือรปูยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พ่ือยื่นท าวีซ่า 



 

11 

TMTCDDCZ_ทัวร์กุ้ยหลิน ปลาตุ๋นเบียร์ ล่องเรือเมืองสวรรค์บนพิภพ 6 วัน 5 คืน 

 น ารปูถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร ์หรือรปูท่ีพร้ินซจ์ากคอมพิวเตอร ์

 

(ตา่งชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวีย 

ลกัเซมเบิรก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนีย  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล่ียนกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 
 
 
 
 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 

**เน่ืองจากสถานทูตจนีมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

 

เอกสารที่ใชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..........................................................SURNAME.................................................. 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส............................................................................................ 

ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    

............................................................................................................................................................................... รหสั

ไปรษณีย.์............................................. โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ................................. 

ที่อยูปั่จจุบนั (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  

.....................................................................................................................................................................................................

.....................   รหสัไปรษณีย ์..........................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)............................................................................ 

ต าแหน่งงาน......................................................................................................................................................... 

ที่อยูส่ถานที่ท  างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ...................................................................... 

............................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร............................................. 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจนีหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เม่ือวนัที่........... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 
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ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เม่ือวนัที่........... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที่.......................เดือน.......................ปี........................ 

รายช่ือบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................. 

RELATION................................................................................................................................................................ 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME....................................................................SURNAME................................................................................ 

RELATION...............................................................................................................................................................  

หมายเหต ุ

** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท์ี่ท  างาน  มือถือ  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใชใ้นการขอยื่นวี

ซ่า 

** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท้า่นเกิดความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ี

เพ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


