
 

WONDERFUL CHINA
ซซัวเถาไหวว้พระททาบบญ  - เสรริมความเปป็นสริรริมงคลแกก่ชชีวริต

  ไตก่ฮงกง-เฮชีฮี่ยงบบก่ซซัว-ไฮก่ตซังมก่า-วซัดดอกไมว้ขาว-เมมืองเฉาหยาง

4 วซัน 3 คมืน
ราคาเรริฮี่มตว้น

บาท/ทก่าน
19,999.-

กทาหนดเดรินทาง: สริงหาคม-ธซันวาคม 2560

ไฮไลทท
WONDERFULPACKAGE นทาคบณบรินลซัดฟว้าสบก่ เมมืองซซัวเถา โดยสายการบริน CHINA SOUTHERN AIRLINE

 นทาทก่านนมซัสการ ศาลเจว้าพก่อเสมือ ทชีฮี่เฮชียงบบว้ซซัว  สถานทชีฮี่ทชีฮี่ขขขึ้นชมืฮี่อวก่าในชชีวริตตว้องมาซซักครซัขึ้ง  ซขฮี่งถมือเปป็นองคทจรริงทชีฮี่ทางไทยไดว้จทาลองมาสบก่ศาล
เจว้าพก่อเสมือบรริเวณเสาชริงชว้าสซักการะไฮตซัฮี่งมก่า หรมือ ศาลเจว้าแมก่ทซับทริม  เปป็นเทพเจว้าอชีกหนขฮี่งหนขฮี่งทชีฮี่มชีคนนซับถมืออยบก่มากมาย โดยเฉพาะทชีฮี่ศาล
เจว้าแหก่งนชีขึ้ มชีทซัขึ้งองคทแมก่ทซับทริม และองคทเจว้าแมก่กวนอริม เชมืฮี่อวก่าสถานทชีฮี่แหก่งนชีขึ้มชีพลซังทชีฮี่ไมก่ธรรมดา
วซัดดอกไมว้ขาว  ความรทฮี่ารวย ความมซัฮี่นคงราบรมืฮี่น และสบขภาพดชี เปป็นเสชียงคทาขอพร ทชีฮี่มชีคนขอมากทชีฮี่สบดเมมืฮี่อมาถขงวซัดแหก่งนชีขึ้ 

       นทาทก่านชม วซัดไคหยวน วซัดหลวงอายบกวก่า 1,300 ปชี ตซัขึ้งแตก่สมซัยราชวงศทถซัง สซักการะองคทเจว้าแมก่กวนอริมหยกขาวปางทะเลใตว้ 
 ชม สบสานสมเดป็จพระเจว้าตากสริน สรว้างขขขึ้นในสมซัย เฉชียนหลง สถานทชีฮี่เกป็บรวบรวม สริฮี่งของเครมืฮี่องใชว้ไวว้ใหว้ทก่านไดว้สซักการะ
 เมมือง เฉาหยาง ถริฮี่นกทาเนริดของชาวแตว้จริจิ๋วทชีฮี่อพยพมาประเทศไทย และกลายเปป็นเศรษฐชีใหญก่และผบว้มชีชมืฮี่อเสชียง อยก่างทก่าน ชริน โสภณพนริช

เมนบเลริศรส อาหารแตว้จริจิ๋ว 18  อยก่าง    



วซันแรก         สนามบรินสบวรรณภบมริ  กรบงเทพฯ – ซซัวเถา (-/-/D)

09.00 น. พรว้อมกซันทชีฮี่ทก่าอากาศยานสบวรรณภบมริ ณ อาคารผบว้โดยสารขาออก ( ระหวก่างประเทศ ) ชซัขึ้น 4 ประตบ 9
บรริเวณ ISLAND-U ( เคานทเตอรท NO. U3 – 8 ) โดยสายการบริน CHINA SOUTHERN AIRLINES
โดยมชีเจว้าหนว้าทชีฮี่จากทางบรริษซัทฯ คอยใหว้การตว้อนรซับและอทานวยความสะดวกดว้านสซัมภาระและเอกสาร
ใหว้กซับทก่าน  

11.30 น. เหรินฟว้าสบก่ เมมืองซซัวเถา   โดยสายการบริน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เทชีฮี่ยวบรินทชีฮี่  CZ 8356
15.20 น. เดดินทางถถึง ทก่าอากาศยานเมมืองเมมืองซซัวเถา  ตตตงอยยยทางตอนใตต้ของประเทศจจีนในมณฑลกวางตตต้ง มจีชายฝตฝง

ทะเลยาว 325 กดิโลเมตร เมมืองซตวเถา ในอดจีตเปป็นเพจียงหมย ยบต้านชาวประมงเลป็กๆ ตยอมาถยกยกระดตบฐานะ
ขถึตนเปป็นเมมืองทยานานาชาตดิในศตวรรษทจีฝ 18 กยอนจะกลายมาเปป็น 1 ใน 4 เมมืองเขตเศรษฐกดิจพดิเศษของจจีน
อตนประกอบไปดต้วย เซดินเจดิตน , จยไหย , เซจีฝยะเหมดิน และซตวเถา ในทศวรรษทจีฝ 80 ปตจจตบตนมจีสถานะเทจียบ
เทยากตบเมมืองเซดินเจดิตน , จยไหยและเซจีฝยะเหมดิน ซถึฝงเปป็นศยนยย์กลางธตรกดิจการคต้าในแถบภยมดิภาคแถบนจีต   

คทฮี่า รซับประทานอาหารคทฮี่า  ณ ภซัตตาคาร   
พซักทชีฮี่ HAPPY HOTEL หรมือเทชียบเทก่า  4*  http://www.happyhotelcn.com

วซันทชีฮี่สอง ซซัวเถา – เมมืองเฉาหยาง -ไตก่ฮงกง – เฮชียงบบว้ซซัว – ไฮตซัฮี่งมก่า- ถนนคนเดรินหซัวเฉชียว    (B/L/D)

เชว้า รซับประทานอาหาร ณ โรงแรมทชีฮี่พซัก.... จากนตตนพาทตกทยานเดดินทางสยยเมมือง เฉาหยาง ออาเภอเฉาหยาง
เดดิมชมืฝอออาเภอไหยหยาง เปป็นออาเภอทจีฝประชากรมจีความสตมพตนธย์ก ตบชาวจจีนโพต้นทะเลในตยางประเทศมาก
ทจีฝสตด เมมืฝอเทจียบกตบอจีก 10 ออาเภอในนครซตวเถาปตจจตบตนทจีฝเปป็นเชยนนจีต  เพราะมจีชาวเตจียเอจียอยยยในตยางประเทศ
เปป็นจอานวนมาก ประมาณกตนวยามจีอยยยในเมมืองไทย 7 แสนคน ฮยองกง 6 แสนคน ปตจจตบตนเฉาหยางมจี
ประชากรประมาณ 1 ลต้าน 8 แสนคน ความสอาคตญของเฉาหยางสอาหรตบประเทศไทยกป็คมือ เฉาหยางเปป็น
ถดิฝนกอาเนดิดของชาวแตต้จดิจวทจีฝอพยพไปประเทศไทย และกลายเปป็นเศรษฐจีใหญยและผยต้มจีชมืฝอเสจียงหลายคน
อาทดิเชยน ชดิน โสภณพนดิช อตเทน เตชะไพบยลยย์ วตฒนา อตศวเหม ประมาณ อดดิเรกสาร บต้านเก ดิดของชดิน
โสภณพนดิชอยยยทจีฝตอาบลเฉจียซาน (หตบซตว) ชดินไดต้สรต้างบต้านขถึตนในปจี 2391 (1948) และสรต้างโรงเรจียนเฉจีย
ซานจงฮตกขถึตนเมมืฝอปจี 2527 (1984) สยวนบต้านเกดิดของเจดิตงจมืฝอปดินบดิดาของอตเทน เตชะไพบยลยย์ อยย ยทจีฝตอาบลซตว
เลต้ง เจดิตงจมืฝอปดินสรต้างบต้านไวต้ตตตงแตยประมาณปจี 2482 (1939) ตยอมาอตเทนไดต้สรต้างโรงเรจียน ชมืฝอโรงเรจียน ตง
เซจียนขถึตนในปจี 2524 (1981) ศยนยย์รวมอยยางหนถึฝงของชาวแตต้จดิจวในประเทศไทยกป็มจีก อาเนดิดมาจากออาเภอเฉา
หยาง ไดต้แกย พระภดิกษตไตต้ฮงกง  จากนตตนนอาทยานเดดินทางสยย  ไตก่ฮงกง นมตสการไตยฮงกงอตนเปป็นทจีฝนตบถมือ
ของชาวจจีนในเรมืฝองความเมตตากรตณาของทยาน ปตจจตบตนสตสานแหยงนจีต ไดต้รตบการบยรณะซยอมแซมจากการ
รยวมบรดิจาคของชาวจจีน จนมจีความใหญยโตและสวยงาม สถานทจีฝทยองเทจีฝยวแหยงนจีต เกดิดจากหลวงพยอตต้าเฟดิง
จยยซมือ สมตยราชวงศย์ซยง ตามจดบตนทถึกของโบราณคดจี ตต้าเฟดิงจยยซมือเปป็นคนสมตยราชวงศย์ซยง เกดิดทจีฝออาเภอเวดิน

http://www.happyhotelcn.com/


โจว มณฑลเจจ๋อเจจียง สอบไดต้จดิฝนสมืตอ เปป็นขต้าราชการชตตนผยต้ใหญยแตยเหป็นการปกครองและขต้าราชการไมยดจี
จถึงออกบวชเปป็นพระธตดงคย์มาถถึงหมยยบต้านเหอผดิงหลจีฝ มณฑลกวางตตต้ง ไดต้สรต้างวตด สรต้างโรงเรจียน สรต้าง
สะพาน และชยวยรตกษาโรคภตยไขต้เจป็บใหต้แกยชาวบต้านตลอดมา หลตงมรณภาพชาวบต้านไดต้ฝตงศพ ณ ทจีฝเหอ
ผดิงหลจีฝ และสรต้างศาลเจต้าไวต้เพมืฝอเปป็นการรอาลถึกถถึงบตญคตณและความดจีขององคย์ไต ยฮงกงผยต้นจีต  และเปป็นแหลยง
กอาเนดิดของมยลนดิธดิปอเตป็กตถึตงในประเทศไทย 

เทชีฮี่ยง         รซับประทานอาหารกลางวซัน ณ ภซัตตาคาร....จากนตตนนอาทยานเดดินทางสยย  เฮชียงบบว้ซซัว  ตตตงอยยยทจีฝออาเภอลยยเฟดิง
สรต้างในสมตยราชวงศย์ซยง มจีการบยรณะซยอมแซมมากมาย จนกลายเปป็นศาลเจต้าของศาสนาเตจ๋าทจีฝใหญยโต มจี
ผยต้คนศรตทธามาบยชาอยย ยเสมอ ปตจจตบตนเฮจียงบยต้ซตวไดต้ผสมผสานกตบศาสนาพตทธใหต้เปป็นหนถึฝงเดจียวก ตน ใหต้ทยาน
ไดต้นมตสการ เจว้าพก่อเสมือ ซถึฝงถมือเปป็นองคย์จรดิงทจีฝทางไทยไดต้จอาลองมาสยยศาลเจต้าพยอเสมือบรดิเวณเสาชดิงชต้า ชาวจจีน
แตต้จดิจวถมือวยาในชจีวดิตหนถึฝงสอาหรตบนตกธตรกดิจจจีนแลต้วจะตต้องมานมตสการสตกครตต งหนถึฝง ซถึฝงคนสยวนใหญยหลตงจาก
นมตสการทจีฝเฮจียงบยต้ซตวนจีต แลต้ว กลตบมากป็จะทอาการคต้าขถึตนประสบแตยความสอาเรป็จในชจีวดิต ทตกๆปจีจะมจีผยต้ทจีฝมา
บนบานและแกต้บน เดดินทางมาจากภายในประเทศและตยางประเทศทตกสารทดิศ ภายในวตดมจีทตตงเทวรยปเจต้า
แหยงภาคเหนมือ ซถึฝงเปป็นเทวรยปทจีฝรตกษาดยแลเรมืฝองนอตา ประดดิษฐานปดิดทองอยย ยในศาลเจต้าพรต้อมกตนนตตนกป็ยตงมจี
พระพตทธรยปประดดิษฐานอยยยในวดิหารหนต้า เปป็นสถานทจีฝสตกการะบยชาของคนซตวเถาอยยางกวต้างขวาง และเปป็น
สถานทจีฝทจีฝชาวจจีนโพต้นทะเล โดยเฉพาะชาวจจีนในประเทศไทยจะนตบถมือก ตนมาก จากนตตนนอาทยานเดดินทางสยย
เกาะหมก่าสมือ ตตตงอยยยบรดิเวณปากอยาวซตวเถา เปป็นทจีฝประดดิษฐานของเจต้าแมยทตบทดิม  นอาทยานสตกการะ ไฮตซัฮี่ตซัฮี่ งมก่า
หรมือ ศาลเจว้าแมก่ทซับทริม ซถึฝงเปป็นเทวนารจีทอาใหต้คลมืฝนลมสงบ และชาวจจีนเชมืฝอก ตนวยาหากตต้องการใหต้ชจีวดิตราบ
รมืฝนกป็ใหต้มาขอพร ณ ศาลเจต้าแมยทตบทดิบแหยงนจีต  ซถึฝงเปป็นสดิฝงศตกดดิด สดิทธย์คตต้มครองชาวจจีนแตต้จดิจวทจีฝอาศตยอยยยตดิดทะเล
และมจีชจีวดิตอยยยกตบทะเล และนอกจากนจีตบนยอดเกาะยตงเปป็นทจีฝประดดิษฐานขององคย์เจต้าแมยกวนอดิม เกาะหมยา
สมือนจีตมจีความสวยงามดต้วยทดิวทตศนย์ของทะเลสองสจีทจีฝจะมองเหป็นไดต้จากบนยอดเกาะ  สถานทจีฝแหยงนจีตมจีพลตงทจีฝ
ไมยธรรมดา ตตตงอยยยปากอยาวเมมือซตวเถา มจีแมยนอตาสามสายไหลมารวมกตน  บรดิเวณโดยรอบกป็มจีหดินทะเลกต้อน
ใหญยวางประดตบ ทอาใหต้มจีพลตงของธรรมชาตดิรายลต้อมไวต้ และยตงเปป็นจตดทจีฝมจีลม นอตา  ภยเขา ทต้องฟต้า ครบ
ทตตงหมด จถึงเปป็นแหลยงรวมพลตง ดดิน นอตา ลม ไฟ ทจีฝครบสมบยรณย์ ใครทจีฝมาไหวต้ขอพรจะไดต้รตบพลตงฮวงจตต้ยทจีฝดจี
กลตบไปอยยางแนยนอน และกยอนกลตบตต้องมาลยบหดินกต้อนใหญยทจีฝตตตงอยยยบรดิเวณทางขถึตนลง เพมืฝอเปป็นการเรจียก
ทรตพยย์เขต้าตตว นอาทยานอดิสระชต้อปปดิต งทจีฝ ถนนคนเดรินหซัวเฉชียว ทจีฝมจีซมืตอผต้าและของพมืตนเมมืองใหต้เลมือกซมืตอ

คทฮี่า                   รซับประทานอาหาร ณ ภซัตตาคาร 
พซักทชีฮี่   HAPPY HOTEL หรมือเทชียบเทก่า  4*  http://www.happyhotelcn.com

http://www.happyhotelcn.com/


วซันทชีฮี่สาม      เมมืองแตว้จริจิ๋ว –วซัดไคหยวน –สบสานสมเดป็จพระเจว้าตากสริน–วซัดแปะฮวยเจชียม-รว้านขายของพมืขึ้นเมมือง 
(B/L/D)

เชว้า  รซับประทานอาหาร ณ โรงแรม
นอา ทยานเดดินทางสยย  เมมืองแตว้จริจิ๋ว ตตตงอยยยทางตอนใตต้ ของประเทศจจีนในมณฑลกวางตตต้ง มจีชายฝตฝงทะเลยาว
325 กดิโลเมตร เมมืองซตวเถา ในอดจีตเปป็นเพจียงหมย ยบต้านชาวประมงเลป็ก ๆ ตยอมาถยกยกระดตบฐานะขถึตนเปป็น
เมมืองทยานานาชาตดิในศตวรรษทจีฝ 18 กยอนจะกลายมาเปป็น 1 ใน 4 เมมืองเขตเศรษฐกดิจพดิเศษของ จจีน อตน
ประกอบไปดต้วย เซดินเจดิตน , จยไหย , เซจีฝยะเหมดิน และซตวเถา ในทศวรรษทจีฝ 80 ปตจจตบตนมจีสถานะเทจียบ
เทยากตบเมมืองเซดินเจดิตน , จยไหยและเซจีฝยะเหมดิน ซถึฝงเปป็นศยนยย์กลางธตรกดิจการคต้าในแถบภยมดิภาคแถบนจีต  นอาทยาน
ชม  วซัดไคหยวน เปป็นวตดหลวงอายตกวยา 1,300 ปจี สรต้างตตตงแตยสมตยราชวงศย์ถตง   เคยถยกไฟไหมต้ไปหลาย
คราแตยกป็ไดต้รตบการ บยรณะใหต้กลตบมามจีสภาพคงเดดิมทตกครตต งทจีฝแหยงนจีต ไดต้รตบฉายานามวยา เมมืองพตทธ
เพราะวยาทจีฝนจีฝจะไดต้พบแตยคน ทจีฝถมือศจีลเตป็มไปหมด ภายในวตดจะไดต้ชมพระอตโบสถและเจดจียย์รยปทรง
สวยงามมากมาย จตดขอพรทจีฝแนะนอาคมือ องคย์เจต้าแมยกวนอดิมหยกขาวปางทะเลใตต้ขจีฝปลาหลจีฮมืตอปลาสดิงโต
และปลามตงกร และ องคย์เจต้าแมยกวนอดิมปางพตนเนตรพตนกร ทตตงสององคย์นจีต ชาวจจีนมจีความเชมืฝอและศรตทธา
อยยางมาก โดยเฉพาะการมาขอพรเรมืฝองคต้าขายคลยอง  ปลดหนจีตสดินไดต้รวดเรป็ว  เดดินทางราบรมืฝนปลอดภตย  สต

สตขภาพแขป็งแรง  และมจีบรดิวารทจีฝดจี 

เทชีฮี่ยง             รซับประทานอาหารกลางวซัน ณ ภซัตตาคาร..... จากนตตนนอาทยานชม สบสานสมเดป็จพระเจว้าตากสรินมหาราช
ทจีฝตตตงของสตสานนจีต มจีแมยนอตาและคลองลต้อมรอบ ดต้านหลตงเปป็นเขมืฝอนและหมย ยบต้าน ตตวสตสานเหมมือนหลตมศพ
ธรรมดา ไมยไดต้ทอาแบบฮวงซตต้ย มจีปต้ายหดินแกรนดิตสจีชมพยสลตกตตวอตกษรจจีนสจีทองแปลความไดต้ว ยา “ สตสาน
ฉลองพระองคย์และพระมาลาของพระเจต้าตากสดินแหยงกรตงสยาม ” สรต้างขถึตนในปจีทจีฝ 47 แหยงรตชสมตยเฉจียน
หลง ( ค.ศ. 1784 ) บยรณะใหมยเมมืฝอฤดยใบไมต้รยวง ค.ศ. 1985 มจีประวตตดิเลยาวยาหลตงจากสมเดป็จพระเจต้าตากสดิน
สวรรคตไดต้ 2 ปจี ขต้าราชบรดิพารเชมืตอสายจจีนไดต้นอาฉลองพระองคย์และพระมาลามา 2 ชตด ชตดหนถึฝงเปป็นชตด
ไทย อจีกชตดหนถึฝงเปป็นชตดจจีน กลตบมามอบใหต้ พระญาตดิทจีฝหมย ยบต้านหตวฝยยนจีต  พวกพระญาตดิจถึงสรต้างสตสานบรรจต
สดิฝงของเหลยานจีต ไวต้สตกการะ จากนตตนพาทยานเทจีฝยวชม วซัดแปะฮวยเจชียม หรมือวซัดดอกไมว้ขาว  ความรอฝารวย
ความมต ฝนคงราบรมืฝน และสตขภาพดจี เปป็นเสจียงคอาขอพร ทจีฝมจีคนขอมากทจีฝสตดเมมืฝอมาถถึงวตดแหยงนจีต  ภายในวตดมจี
องคย์เจต้าแมยทตบทดิม องคย์เตยาบต้อ  เงป็กเซจียนฮยองเตต้ และองคย์เทพเจต้าเหต้งเจจียทจีฝดยมจีพลตงมาก จถึงเปป็นไฮไลทย์เดป็ด
ของการเดดินทางมาวตดแหยงนจีต  เชมืฝอกตนวยาใครทจีฝไดต้มาไหวต้เทพเจต้าเหต้งเจจียองคย์นจีต แลต้ว จะชยวยสยงเสรดิมไหว
พรดิบปฏดิพาน  มจีออานาจบารมจีและความกลต้าหาญ ศตตรยหรมือผยต้คดิดปองรต้ายจะเกรงกลตว สตขภาพจะดจีมจีแตย
ความรยาเรดิง วตดแปะฮวยเจจียง จถึงเปป็นอจีกหนถึฝงสถานทจีฝยอดนดิยม เพราะการมาไหวต้เทพเจต้าทจีฝวตดแหยงนจีต  ถมือวยา
ครบทตกดต้าน จะขอเรมืฝองครอบครตว ลยกหลาน ออานาจบารมจี ใหต้เรมืฝองรต้ายกลายเปป็นดจี    จากนตตนนอาทยานชม
รว้านขายของพมืขึ้นเมมือง เชยน บบ๊วยดอง บบ๊วยแชยอดิฝม ซถึฝงเปป็นของขถึตนชมืฝอของเมมืองแตยจดิจว ใหต้ทยานไดต้ซมืตอฝากคน



ทางบต้าน สมควรแกยเวลา นอาทยานเดดินทางกลตบสยย  เมมืองซตวเถา ซถึฝงตตตงอยยยทางทดิศตะวตนออกเฉจียงเหนมือของ
มณฑลกวางตตต้ง ซถึฝงเปป็นเมมืองใหญยทจีฝเตดิบโตอยยางรวดเรป็วจากธตรกดิจการคต้า 

คทฮี่า                   รซับประทานอาหาร ณ ภซัตตาคาร **ลริขึ้มรสอาหารพริเศษ...อาหารแตว้จริจิ๋ว 18 อยก่าง**   
พซักทชีฮี่   HAPPY HOTEL หรมือเทชียบเทก่า  4*  http://www.happyhotelcn.com

วซันทชีฮี่สชีฮี่ ซซัวเถา - กรบงเทพฯ         (B/-/-)
เชว้า  รซับประทานอาหาร SNACK BOX
08.25 น. เหรินฟว้าสบก่กร บงเทพฯ   โดยสายการบริน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เทชีฮี่ยวบรินทชีฮี่  CZ 8355
10.30 น.   เดรินทางถขงสนามบรินสบวรรณภบมริกรบงเทพ ฯ โดยสวซัสดริภาพ

*****************ขอบคบณทบกทก่านทชีฮี่ใชว้บรริการ******************

http://www.wonderfulpackage.com/                                               

ขว้อควรควรทราบ : 
 การเดรินทางไปทก่องเทชีฮี่ยวในเมมืองจชีนทบกเมมือง จะมชีการประชาสซัมพซันธทสรินคว้าพมืขึ้นเมมืองใหว้นซักทก่องเทชีฮี่ยวทซัฮี่วไปไดว้รบว้จซัก คมือ         

รว้านของทชีฮี่ระลขก  ซขฮี่งจทาเปป็นตว้องใสก่ไวว้ในรายการทซัวรท เพราะมชีผลกซับราคาทซัวรท จขงขอเรชียนใหว้กซับนซักทก่องเทชีฮี่ยวทราบวก่า รว้าน
ทบกรว้านทชีฮี่ใสก่ในรายการทซัวรท จทาเปป็นตว้องรบกวนทบกทก่านแวะชม ซมืขึ้อหรมือไมก่ซมืขึ้อขขขึ้นอยบก่กซับความพอใจของลบกคว้าเปป็นหลซัก ไมก่มชี
การบซังคซับใดๆ ทซัขึ้งสริขึ้น 

 สทาหรซับทก่านทชีฮี่ตว้องออกตซัจิ๋วภายในประเทศ (เครมืฮี่องบริน, รถทซัวรท, รถไฟ) กรบณาสอบถามเจว้าหนว้าทชีฮี่ฝก่ายขายกก่อนททาการออก
ตซัจิ๋ว เนมืฮี่องจากสายการบรินอาจมชีการปรซับเปลชีฮี่ยนไฟลทหรมือเวลาบริน โดยไมก่ไดว้แจว้งใหว้ทราบลก่วงหนว้า

http://www.wonderfulpackage.com/
http://www.happyhotelcn.com/


กทาหนดวซันเดรินทาง

กทาหนดการดรินทาง
ผบว้ใหญก่ พซัก

หว้องละ 2 ทก่าน

เดป็ก อายบ 2-12 ปชี พซักเดชีฮี่ยว
เพริฮี่มทก่านละเดป็กมชีเตชียง เดป็กไมก่มชีเตชียง

11-14 สริงหาคม 2560 
(วซันแมก่แหก่งชาตริ)

19,999 19,999 19,999 3,500

15-18 กซันยายน 2560 19,999 19,999 19,999 3,500
20-23 ตบลาคม 2560

(วซันปริยมหาราช)
19,999 19,999 19,999 3,500

24-27 พฤศจริกายน 2560 19,999 19,999 19,999 3,500
08-11 ธซันวาคม 2560

(วซันรซัฐธรรมนบญ)
19,999 19,999 19,999 3,500

หมายเหตบ:  โปรแกรมนชีขึ้จะเรริฮี่มตว้นออกเดรินทางทชีฮี่ 10 ทก่านขขขึ้นไป  โดยไมก่มชีหซัวหนว้าทซัวรท แตก่มชีไกดททว้องถริฮี่นพบดภาษาไทย
รอรซับทชีฮี่ซซัวเถา

อซัตรานชีขึ้รวม 
 คยาตต จวเครมืฝองบดินไป–กลตบ ชตตนประหยตด (เดดินทางไปกลตบพรต้อมกรตบ๊ปเทยานตตน) เสต้นทางและสายการบดินตามระบตในรายการ
 คยาภาษจีสนามบดิน และคยาภาษจีนอตามตนตามรายการทตวรย์ 
 คยารถปรตบอากาศนอาเทจีฝยวตามระบตไวต้ในรายการ พรต้อมคนขตบรถ (กฎหมายไมยอนตญาตใหต้คนขตบรถเกดิน 12 ช.ม. / วตน)
 คยาเขต้าชมสถานทจีฝตยางๆ ตามทจีฝระบตไวต้ในรายการ (ไมยสามารถคมืนเปป็นเงดินไดต้ เนมืฝองจากบรดิษตทฯ ตต้องจองและซมืตอตต จวลยวงหนต้า)
 โรงแรมตามระบต หรมือเทจียบเทยา (หต้องละ 2 ทยาน) พรต้อมอาหารเชต้า 
 คยาอาหารตามทจีฝระบตในรายการ ใหต้ทยานไดต้ลดิตมลองอาหารพมืตนเมมือง
 คยานอตาหนตกกระเปจ๋าสตมภาระทจีฝโหลดลงใตต้ทต้องเครมืฝอง สายการบดินอนตญาตทยานละ 1 ใบ นอตาหนตกไมยเกดิน 20 กก. 
 คยาธรรมเนจียมวจีซยาเขต้าประเทศจจีน แบบปกตดิ 1,500 บาท (ใชต้เวลาดอาเนดินการ 5-7 วตนทอาการ)
 คยาประกตนอตบตตดิเหตตในการเดดินทาง คตต้มครองวงเงดินทยานละ 1 ลต้านบาท ของบรดิษตท MSIG ประกตนภตย (เงมืฝอนไขตาม

กรมธรรมย์)

อซัตรานชีขึ้ไมก่รวม 
 คยาดอาเนดินการทอาหนตงสมือเดดินทาง หรมือคยาธรรมเนจียมในการยมืฝนใบอนตญาตเขต้า-ออกเมมืองสอาหรตบคนตยางดต้าว
 คยาใชต้จยายสยวนตตว อาทดิ คยาโทรศตพทย์, คยาซตกรจีด, คยาเครมืฝองดมืฝมและอาหารนอกเหนมือจากทจีฝระบตในรายการ
 คยาอาหารและเครมืฝองดมืฝมทจีฝสตฝงพดิเศษในรต้านอาหาร นอกเหนมือจากทจีฝบรดิษตทฯ จตดใหต้ ยกเวต้นจะตกลงกตนเปป็นกรณจีพดิเศษ
 คยานอตาหนตกกระเปจ๋าสตมภาระทจีฝเกดินกวยาสายการบดินกอาหนด สยวนเกดินกดิโลกรตมละ 500 บาท (โดยประมาณ)



 คยาภาษจีมยลคยาเพดิฝม 7% และคยาภาษจีหตก ณ ทจีฝจยาย 3%
 คยาทดิปพนตกงานยกกระเปจ๋าในโรงแรม กรณจีใหต้สยงขถึตนหต้องพตก
 คยาทดิปพนตกงานขตบรถ, ไกดย์ทต้องถดิฝน   ซซัวเถา  20 หยวน/วซัน/คน (ลบกคว้า)

เงมืฮี่อนไขการเดรินทาง
 บรดิษตทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการยกเลดิกการเดดินทาง กรณจีมจีผยต้เดดินทางตอฝากวยา 10 ทยาน โดยจะแจต้งใหต้ผยต้เดดินทางทราบลยวงหนต้า

กยอนเดดินทาง 15 วตน
 บรดิษตทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการปรตบเปลจีฝยนโปรแกรมเพมืฝอความเหมาะสมโดยมดิตต้องแจต้งลยวงหนต้า สาเหตตอตนเนมืฝองมาจากการ

ลยาชต้าของสายการบดิน, การนตดหยตดงาน, ภตยธรรมชาตดิ, การกยอวดินาศภตย, การกยอจลาจล, อตบตตดิเหตต ฯลฯ โดยจะคอานถึงถถึงผล
ประโยชนย์ของผยต้เดดินทางเปป็นสอาคตญ

 บรดิษตทฯ จะไมยรตบผดิดชอบคยาใชต้จยายทจีฝเกดิดขถึตน หากทยานถยกปฏดิเสธการเขต้าเมมือง อตนเนมืฝองจากการกระทอาทจีฝสยอไปในทางผดิด 
กฎหมายหรมือการหลบหนจีเขต้าเมมือง ฯลฯ และจะไมยคมืนเงดินคยาทตวรย์ทจีฝชอาระมาแลต้ว

 บรดิษตทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการยกเลดิกการเดดินทางในกรณจีทจีฝเกดิดภตยพดิบตตดิทางธรรมชาตดิ อาทดิ สถึนามดิ แผยนดดินไหว ภยเขาไฟ
ระเบดิด อตทกภตย วาตภตย ฯลฯ อตนนอกเหนมือจากการควบคตมของบรดิษตทฯ โดยทางบรดิษตทฯ จะขอเกป็บเฉพาะคยาใชต้จยายทจีฝเกดิด
ขถึตนตามจรดิงเทยานตตน เชยน คยามตดจอาตต จวเครมืฝองบดิน, คยาวจีซยาในกรณจีทจีฝยมืฝนวจีซยาแลต้ว และคยาวางมตดจอาหต้องพตก ฯลฯ

 กรณจีผยต้เดดินทางไมยเดดินทางตามรายการทตวรย์ทจีฝก อาหนด อาจมจีการเรจียกเกป็บคยาใชต้จยายเพดิฝมตามความจรดิง และกรณจีไมยลงรต้าน
สดินคต้าพมืตนเมมืองของรตฐบาลตามรายการทตวรย์ บรดิษตทฯ เรจียกเกป็บเงดินเพดิฝมรต้านละ 350 หยวน / ทยาน

การสทารองทชีฮี่นซัฮี่งและชทาระเงริน
 ยมืนยซันการสทารองทชีฮี่นซัฮี่งกตบเจต้าหนต้าทจีฝฝยายขาย พรว้อมสก่งสทาเนาหนซังสมือเดรินทาง 

 ชอาระเงดินมตดจอาภายใน 3 วตนนตบจากวตนทจีฝจอง เงดินมตดจอาถมือเปป็นการยมืนยตนการจองของทยาน

o ยตโรป อเมรดิกา ออสเตรเลจีย นดิวซจีแลนดย์ ทยานละ 25,000 บาท

o ญจีฝปตยน เกาหลจี ดยไบ ศรจีลตงกา อดินเดจีย อดินโดนจีเซจีย ทยานละ 10,000 บาท

o จจีน ไตต้หวตน เวจียดนาม พมยา กตมพยชา ลาว สดิงคโปรย์ ทยานละ 5,000 บาท

 คยาทตวรย์สยวนทจีฝเหลมือทตตงหมด ชอาระลยวงหนต้า 21 วตนกยอนเดดินทาง
 หากทยานไมยชอาระเงดินคยาทตวรย์สยวนทจีฝเหลมือตามกอาหนดวตนดตงกลยาว ทางบรดิษตทฯ ถมือวยาทยานยกเลดิกการเดดินทางโดยไมยมจี

เงมืฝอนไข และขอสงวนสดิทธดิด ในการคมืนเงดินมตดจอา
 หลตงจากสอารองทจีฝนต ฝงเรจียบรต้อยแลต้ว เจต้าหนต้าทจีฝฝยายขายจะนตดวตน-เวลา ไปรตบหนตงสมือเดดินทางและเอกสารอมืฝนทจีฝแจต้งไวต้ใน

โปรแกรม เพมืฝอดอาเนดินการยมืฝนขอวจีซยา (สอาหรตบประเทศทจีฝตต้องทอาวจีซยา)



การยกเลริก
 ยกเลดิกกยอนออกเดดินทาง 31 วตน  คมืนเงดินมตดจอาทตตงหมด
 ยกเลดิกกยอนออกเดดินทาง 30 - 15 วตน  หตกเงดินคยาทตวรย์ 50%
 ยกเลดิกกยอนออกเดดินทาง 14 - 7 วตน  หตกเงดินคยาทตวรย์ 100%
 กรณจียกเลดิกการเดดินทางหลตงจากออกตต จวเครมืฝองบดินแลต้ว หากเปป็นตต จวทจีฝสามารถทอา Refund ไดต้ ผยต้เดดินทางตต้องรอเงดินคยา 

Refund ตามระบบและเงมืฝอนไขของสายการบดินเทยานตตน (ประมาณ 3 เดมือน)
 หากทยานยกเลดิกการเดดินทางเงมืฝอนไขใดเงมืฝอนไขหนถึฝง แตยทยานสามารถหาผยต้เดดินทางมาแทนไดต้ โดยสามารถยมืฝนขอวจีซยาไดต้

ทตนตามกอาหนดเวลา ทางบรดิษตทฯ ขอคดิดคยาใชต้จยายเพดิฝม คมือคยาวจีซยา และคยาเปลจีฝยนชมืฝอตต จวเครมืฝองบดินเทยานตตน ทตตงนจีตตต้องไมยอยยย
ในเงมืฝอนไขตต จวทจีฝไมยอนตญาตใหต้เปลจีฝยนชมืฝอ และไมยอนตญาตใหต้คมืนบตตรโดยสาร

 หากทยานยกเลดิกการเดดินทาง อตนเนมืฝองมาจากบตคคลใดบตคคลหนถึฝงในคณะของทยานไมยไดต้รตบการพดิจารณาวจีซยาไมยวยาดต้วย
เหตตผลใด ๆ กป็ตามอตนเปป็นการพดิจารณาจากสถานฑยต ซถึฝงการยกเลดิกเฉพาะบตคคลหรมือการยกเลดิกพรต้อมก ตนทตตงหมด ใหต้
ถมือเปป็นการยกเลดิกตามเงมืฝอนไขของวตนเวลาทจีฝยกเลดิกดตงกลยาวขต้างตต้น

ตซัจิ๋วเครมืฮี่องบริน
 ตต จวเครมืฝองบดินแบบหมยยคณะ ตต้องเดดินทางไป-กลตบพรต้อมกตน หากตต้องการเลมืฝอนวตนเดดินทางกลตบ ทยานตต้องชอาระคยาใชต้จยายทจีฝ

สายการบดินเรจียกเกป็บ และการจตดทจีฝนต ฝงของกรตบ๊ปเปป็นไปโดยสายการบดินก อาหนด ทางบรดิษตทฯ ไมยสามารถเขต้าไปแทรกแซงไดต้
 คยาภาษจีสนามบดิน, คยาภาษจีนอตามตนเชมืตอเพลดิงและคยาประกตนวดินาศภตยทางอากาศ คดิดตามอตตราทจีฝทางสายการบดินแจต้ง ณ วตนทจีฝ

ออกราคาขาย หากสายการบดินมจีการปรตบขถึตนราคาในภายหลตง ถมือเปป็นคยาใชต้จยายสยวนทจีฝเพดิฝม ทางบรดิษตทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ใน
การเรจียกเกป็บตามความเปป็นจรดิง ณ วตนทจีฝออกตต จว

โรงแรมและหว้องพซัก
 หต้องพตกในโรงแรมสยวนใหญยเปป็นแบบหต้องคยย (Twin / Double Room) ประเภทหต้องพตกขถึตนอยยยกตบการวางรยปแบบของแตยละ

โรงแรม กรณจีผยต้รยวมเดดินทางในคณะของทยานจองหต้องประเภทอมืฝนๆ อาจทอาใหต้ไมยไดต้หต้องพตกตดิดกตนตามทจีฝตต้องการ 
 โรงแรมอนตญาตใหต้มจีผยต้เขต้าพตกใน 1 หต้องมากทจีฝสตด คมือ 3 คนเทยานตตน
 โรงแรมสยวนใหญยไมยมจีหต้องพตกแบบ 3 ทยาน (Triple Room) หรมือมจีจอานวนจอากตด บางโรงแรมอาจจตดเปป็นหต้องพตกคยย และเพดิฝม

เตจียงเสรดิมใหต้ (Extra Bed) 
 หากโรงแรมไมยมจีหต้องพตกแบบ 3 ทยาน (Triple Room) หรมือไมยมจีเตจียงเสรดิมใหต้ ทยานจอาเปป็นตต้องแยกเปป็นพตกหต้องเดจีฝยว และ

ตต้องชอาระคยาหต้องพตกเดจีฝยวเพดิฝมดต้วย
 โรงแรมบางแหยงอาจไมยเปดิดใชต้เครมืฝองปรตบอากาศ เนมืฝองจากเปป็นประเทศทจีฝอยย ยในแถบอตณหภยมดิตอฝา เครมืฝองปรตบอากาศจะเปดิด

ใหต้บรดิการในชยวงฤดยรต้อนเทยานตตน
 ในกรณจีทจีฝมจีการจตดประชตมนานาชาตดิ (Trade Fair) หรมืองานเทศกาลตยางๆ เปป็นผลใหต้คยาโรงแรมสยงขถึตน 3-4 เทยาตตวจากราคา

ตต้นทตนทจีฝคดิดไวต้ บรดิษตทฯ ขอสงวนสดิทธดิด ในการปรตบเปลจีฝยนหรมือยต้ายไปพตกเมมืองใกลต้เคจียงเพมืฝอความเหมาะสมของโปรแกรม



กระเปป๋าและสซัมภาระเดรินทาง
 นอตาหนตกกระเปจ๋าสตมภาระทจีฝโหลดลงใตต้ทต้องเครมืฝอง สายการบดินอนตญาตทยานละ 1 ใบ นอตาหนตกไมยเกดิน 20 กดิโลกรตม (สอาหรตบผยต้

โดยสารชตตน Economy Class) หากสตมภาระมจีนอตาหนตกเกดิน สายการบดินมจีสดิทธดิด เรจียกเกป็บคยาระวางนอตาหนตกเพดิฝมไดต้
 กระเปจ๋าสตมภาระทจีฝสายการบดินอนตญาตใหต้นอาขถึตนเครมืฝองไดต้ ตต้องมจีนอตาหนตกไมยเกดิน 7 กดิโลกรตม และมจีความกวต้าง+ยาว

+สยง ไมยเกดิน ไมยเกดิน 7.5x13.5x21.5 นดิตว
 ในบางรายการทตวรย์ ทจีฝตต้องมจีบดินดต้วยสายการบดินภายในประเทศ นอตาหนตกของกระเปจ๋าอาจจะถยกก อาหนดใหต้ตอฝากวยามาตรฐาน

ไดต้ ทตตงนจีตขถึตนอยยยกตบขต้อกอาหนดของแตยละสายการบดิน ซถึฝงผยต้เดดินทางตต้องเปป็นผยต้รตบผดิดชอบคยาใชต้จยายเอง



เอกสารประกอบการยมืฮี่นวชีซก่าทก่องเทชีฮี่ยวประเทศจชีน
วจีซยาประเภทปกตดิ ใชต้เวลาดอาเนดินการ 5-7 วตนทอาการ

 1.  ใบกรอกขว้อมบลสก่วนตซัว
 2.  หนซังสมือเดรินทาง ทชีฮี่มชีอายบเหลมือมากกวก่า   6   เดมือน มจีสภาพสมบยรณย์ ไมยชอารตด มจีหนต้าวยางสอาหรตบตดิดหนต้าวจีซยาและประทตบ

ตราเขต้า-ออก อยยางนต้อย 3 หนต้าเตป็ม หากมจีหนตงสมือเดดินทางเลยมเกยาทจีฝมจีวจีซยาจจีน ใหต้แนบมาดต้วย
 3.  กฎการใชว้รบปถก่ายสทาหรซับยมืฮี่นขอวชีซก่าประเทศจชีน
 ตามประกาศจากสถานเอกอตครราชทยตสาธารณรตฐประชาชนจจีน

ประจอาประเทศไทย ผยต้ทจีฝยมืฝนคอารต้องขอวจีซยาจจีนจะตต้องใชต้รยปทอาการยมืฝน
คอารต้อง 1 ใบ โดยรยปทจีฝใชต้จะตต้องสอดคลต้องตามกฎระเบจียบดตงตยอไปนจีต

 3.1 รยปสจี พมืตนหลตงสจีขาว และถยายไวต้ไมยเกดิน 6 เดมือน
 3.2 ขนาดของรยปถยาย:48 มม.x33 มม.,ความกวต้างสยวน

ศจีรษะ:15 มม.ถถึง 22 มม.ความสยงสยวนศจีรษะ:28 มม. ถถึง 33 มม.ดตงรยป
ตตวอยยาง

 3.3 รยปถยายจะตต้องบยงบอกรยปพรรณสตนฐานของผยต้ยมืฝนคอารต้องไดต้อยยาง
ชตดเจน ขณะถยายภาพ ตต้องหนต้าตรง เปดิดหย ไมยสวมใสยเครมืฝองประดตบ ไมยหลตบตา   ไมยอต้าปาก หรมือยดิตมเหป็นฟตน หต้ามทอาทยา
ทาง หรมือมจีสดิฝงกจีดขวางใดๆทตตงสดิตน ศจีรษะเอจียงซต้ายหรมือขวาไดต้ นต้อยกวยาหรมือเทยากตบ 20 องศา และ แหงนหนต้าขถึตนลงไดต้ 
นต้อยกวยาหรมือเทยากตบ 25 องศา

 3.4 รยปถยายตต้องเหป็นลตกษณะหนต้าตาไดต้อยยางชตดเจน โดยทจีฝศจีรษะตต้องอยยยตรงกลางภาพ สามารถสวมแวยนตาไดต้ ยกเวต้น 
แวยนตาทจีฝมจีกรอบหนา เลนสย์สะทต้อนแสง หรมือแวยนตากตนแดด สามารถสวมเครมืฝองประดตบทจีฝศจีรษะ ดต้วยเหตตผลทาง
ศาสนาเทยานตตน

 3.5 รยปถยายจะตต้องไมยขตยนมตว ไมยชอารตด ไมยมจีเงาหรมือแสงแทรกบดบตงใบหนต้า สจีของภาพตต้องเปป็นสจีธรรมชาตดิ ไมยสวยาง 
หรมือมมืดจนเกดินไป ตต้องไมยมจีจตดสจีแดงในดวงตา และรยปตต้องไมยบดิดเบจีตยว หรมือผดิดปกตดิ

 3.6 พมืตนหลตงตต้องเปป็นสจีขาว และไมยมจีขอบเทยานตตน
 3.7 รยปถยายจะตต้องพดิมพย์ลงบนกระดาษสอาหรตบรยปถยายเทยานตตน และจะตต้องไมยมจีสดิฝงสกปรก หรมือรอยขจีดขยวนใดๆทตตงสมืตน

ศยนยย์บรดิการยมืฝนขอวจีซยาจจีน ประจอากรตงเทพฯ
ประกาศ ณ วตนทจีฝ 30 พฤศจดิกายน 2559

 4.  หลซักฐานสก่วนตซัว – สอาเนาทะเบจียนบต้าน, สอาเนาบตตรประชาชน, สอาเนาทะเบจียนสมรส, ใบหยยาหรมือใบมรณะบตตร
(กรณจีคยยสมรสเสจียชจีวดิต), สอาเนาใบเปลจีฝยนชมืฝอ-สกตล (ถต้ามจี)

 5.  กรณชีเปป็นเดป็ก  อายต 6-18 ปจี ใชต้ สบตริบซัตร (สทาเนา) และสอาเนาบตตรประชาชนของบดิดามารดาอายตตอฝากวยา 6 ปจี ใชต้ สบตริบซัตร
(สทาเนา) และแปลเปป็นภาษาอซังกฤษ โดยสามารถดาวนย์โหลดแบบฟอรย์มไดต้ทจีฝ http://www.consular.go.th/ และสอาเนา
บตตรประชาชนของบดิดามารดา

http://www.consular.go.th/


 6.  เดป็กอายบตทฮี่ากวก่า   18   ปชี ไมก่ไดว้เดรินทางพรว้อมบริดามารดาหรมือคนใดคนหนขฮี่ง ตต้องทอาหนตงสมือยดินยอมใหต้เดดินทางไปตยาง
ประเทศ จากออาเภอหรมือเขตทจีฝทยานอยยย

 7.  กรณชีททางานเกชีฮี่ยวกซับสมืฮี่อตก่างๆเชยน สถานจีวดิทยต สถานจีโทรทตศนย์ สมืฝอโฆษณาตยางๆ ทยานตต้องเตรจียมหนตงสมือรตบรองการ
ทอางานโดยระบต ชมืฝอ ตอาแหนยง เงดินเดมือน และระบตเนมืตอหาวยาทยานจะไปทยองเทจีฝยวในประเทศจจีนเทยานตตน และทยานจะไมยไป
เผยแพรยสมืฝอหรมือโฆษณาตยางๆ โดยทยานจะทอาตามกฎอยยางเครยงครตด เปป็นภาษาอตงกฤษ

 8.  กรณชีเปป็นสาวประเภทสอง (ลตกษณะการแตยงกายเปป็นสตรจี) ตต้องใชต้หนตงสมือรตบรองการทอางาน และสมตดบตญชจีเงดิน
ฝากตตวจรดิง เทยานตตน และอยยยในประเทศจจีนไดต้ไมยเกดิน 7 วตน ทยานตต้องไปโชวย์ตตว ณ ศยนยย์ยมืฝนวจีซยาดต้วยตนเอง

 9.  กรณชีเปป็น พระภริกษบ ไมก่รซับยมืฮี่นวชีซก่า
 10.  ผบว้ทชีฮี่ประสงคทใชว้ หนซังสมือเดรินทางราชการ หรมือใชว้บซัตร   APEC ในการเดดินทาง ไมยตต้องทอาทอาวจีซยาจจีน แตยทยานจะตต้องรตบ

ผดิดชอบในการขออนตญาตเขต้า-ออกประเทศดต้วยตนเอง
 11.  บรริษซัทฯ รซับยมืฮี่นวชีซก่าใหว้ชาวตก่างชาตริทชีฮี่ททางานในประเทศไทยเทก่านซัขึ้น (ลบกคว้าตว้องโชวทตซัวทชีฮี่สถานทบต) โดยคดิดคยาบรดิการ

เพดิฝม 500-800 บาท เอกสารทจีฝตต้องใชต้ยมืฝน ดตงนจีต  สมตดบตญชจีธนาคารประเภทออมทรตพยย์ยต้อนหลตง 6 เดมือน มจีเงดินขตตนตอฝา 
50,000 บาท

 12.  บรริษซัทฯ ไมก่รซับยมืฮี่นวชีซก่าใหว้หนซังสมือเดรินทางตก่างดว้าว (เลก่มสชีเหลมือง) ผยต้เดดินทางตต้องไปดอาเนดินการขอวจีซยาเขต้าประเทศจจีน
ดต้วยตนเองทจีฝสถานฑยต

 13.  กรณชียมืฮี่นวชีซก่าดก่วน   (  ใชว้เวลาดทาเนรินการ   2- 3   วซันททาการ  )   มชีคก่าใชว้จก่ายเพริฮี่ม   ทก่านละ   1,400   บาท

หมายเหตบ

ผยต้ยมืฝนขอวจีซยาตต้องใหต้ขต้อมยลเทป็จจรดิงกตบสถานทยต (สถานทยตมจีการโทรศตพทย์สตยมตรวจ) การบดิดเบมือนขต้อมยลประการใดกป็ตาม 
อาจถยกระงตบการออกวจีซยา และถถึงแมต้วยาทยานจะถยกปฏดิเสธวจีซยา สถานทยตไมยคมืนคยาธรรมเนจียมทจีฝไดต้ชอาระไปแลต้วและหาก
ตต้องการขอยมืฝนคอารต้องใหมย กป็ตต้องชอาระคยาธรรมเนจียมใหมยทตกครตต ง

 หากทยานถยกปฏดิเสธวจีซยาจากสถานฑยต ไมยวยาดต้วยเหตตผลใดกป็ตามซถึฝงสถานฑยตไดต้พดิจารณาแลต้ว ทางบรดิษตทฯ ถมือวยาทยานตต้อง
ยกเลดิกการเดดินทางโดยปรดิยาย และจะถยกหตกเงดินตามเงมืฝอนไขการยกเลดิกดต้านบน

 แผนกวชีซก่าไมก่รซับยมืฮี่นวชีซก่าประเภทอมืฮี่น นอกจากเขว้าออก 1 ครซัขึ้ง เทก่านซัขึ้น ยกเวว้นกรณชีทชีฮี่ลบกคว้ามชีทรริปเดรินทางตก่อกซับทางบรริษซัทฯ
จขงจะททาการยมืฮี่นวชีซก่าประเภทอมืฮี่นใหว้

 โปรดททาความเขว้าใจวก่าสถานทบตจชีนอยบก่ในระหวก่างจซัดระเบชียบการยมืฮี่นวชีซก่าใหมก่ การเรชียกขอเอกสารเพริฮี่มเตริมหรมือเปลชีฮี่ยน
ระเบชียบการยมืฮี่นเอกสาร เปป็นเอกสริทธริธิ์ของสถานทบต ซขฮี่งบางครซัขึ้งบรริษซัททซัวรทไมก่ทราบลก่วงหนว้า
สถานททูตจะรรับพพิจารณาเฉพาะทท่านททที่มทเอกสารพรร้อม และมทความประสงคค์ททที่จะเดพินทางไปทท่องเททที่ยวยรังประเทศททที่ระบบุเทท่านรันั้น

การปฏพิเสธวทซท่า อรันเนนที่องมาจากหลรักฐานในการขอยนที่นวทซท่าปลอมหรนอผพิดวรัตถบุประสงคค์ในการยนที่นขอวทซท่าทท่องเททที่ยว
ทางบรพิษรัทฯ ขอสงวนสพิทธพิธในการคนนเงพิน



หนซังสมือเดรินทางตก่างชาตริ
 หนตงสมือเดดินทางตยางชาตดิ จยายเพดิฝม 800 บาท (ยกเวต้น ไตต้หวตน/อเมรดิกตน) พาสปอรย์ต+รยปถยายสจี 2 นดิตว 2 รยป+รายละเอจียดทจีฝ
อยยย +ใบอนตญาตทอางาน (ถต้ามจี)

 ผยต้ถมือหนตงสมือเดดินทางตยางดต้าวจะตต้องแจต้ง เขต้า-ออก หรมือ Re-Entry ดต้วยตนเองกยอนการสยงเอกสารยมืฝนวจีซยา

 หนตงสมือเดดินทางไตต้หวตน (กรอกเอกสารเปป็นภาษาจจีน) รายละเอจียดทจีฝอยยย+ใบอนตญาตทอางาน

 หนตงสมือเดดินทางอเมรดิกตน จยายเพดิฝม 5,500 บาท
สถานทบตจชีนไมก่รซับยมืฮี่นวชีซก่า ในกรณชี ดซังนชีขึ้

 ชมืฝอเปป็นชาย แตยสยงรยปถยายทจีฝดยเปป็นหญดิง ไวต้ผมยาว แตยงหนต้า ทาปาก

 รยปถยายอายตเกดิน 6 เดมือน หรมือเปป็นรยปทจีฝไมยไดต้มาตรฐาน ไมยไดต้ถยายจากรต้าน ยมืนเอจียง

หมายเหตบ ตซัขึ้งแตก่ วซันทชีฮี่   25   กซันยายน   2558   เปป็นตว้นไป ทางสถานทบตจชีน ไดว้มชีการปรซับเปลชีฮี่ยนระบบ
การยมืฮี่นวชีซก่าโดยสามารถยมืฮี่นเอกสารขอวชีซก่าผก่านตซัวแทน   Chiness Visa Application Service 
Center   และไดว้มชีการปรซับเปลชีฮี่ยน คก่าวชีซก่าและคก่าบรริการ ทซัขึ้งนชีขึ้ สามารถดบขว้อมบลเพริฮี่มเตริมไดว้ทชีฮี่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/



ขว้อมบลและรายละเอชียดสทาหรซับการยมืฮี่นขอวชีซก่าประเทศจชีน
** กรบณากรอกขว้อมบลทซัขึ้งหมดใหว้ครบถว้วน เพมืฮี่อประโยชนทในการขอวชีซก่า **

กรบณากรอกดว้วยภาษาอซังกฤษ (ตซัวพริมพทใหญก่)
 ชมืฮี่อ-นามสกบล (สะกดตรงกตบหนตงสมือเดดินทาง)  

      MR./MRS./MS./MSTR.) ...........................................................................................................................................
สถานะภาพ □ โสด   □ แตก่งงานจดทะเบชียนสมรส   □  แตก่งงานไมก่ไดว้จดทะเบชียนสมรส   □ หมว้าย □ หยก่า 
ระบตชมืฝอบดิดา.................................................................................................................................................................................. 
ชมืฝอมารดา......................................................................................................................................................................................
ระบตชมืฝอคยยสมรส  ............................................................................................................................................................ ............

ทชีฮี่อยบก่ตามทะเบชียนบว้าน  ENG........................................................................................................................................................
รหซัสไปรษณชียท................................ โทรศซัพททบว้าน......................................................มมือถมือ........................................................
ทชีฮี่อยบก่ทชีฮี่สามารถตริดตก่อไดว้ ENG (กรณจีไมยตรงตามทะเบจียนบต้าน)....................................................................................................
รหซัสไปรษณชียท................................ เบอรทโทรศซัพทท.............................................. เบอรทมมือถมือ.....................................................
ชมืฮี่อสถานทชีฮี่ททางาน   /   สถานศขกษา ENG........................................................................ตทาแหนก่งงาน.............................................
ทชีฮี่อยบก่สถานทชีฮี่ททางาน     /   สถานศขกษา ENG......................................................................................................................................
รหซัสไปรษณชียท ...............................................โทรศซัพทท................................................................

(กรบณาแจว้งเบอรททชีฮี่สามารถตริดตก่อไดว้โดยสะดวก เนมืฮี่องจากทางสถานทบตจะมชีการโทรเชป็คขว้อมบลโดยตรงกซับทก่าน)
ใครเปป็นผบว้ออกคก่าใชว้จก่ายในการเดรินทางใหว้ทก่าน
□  ออกคยาใชต้จยายเอง □  ผยต้ปกครองออกคยาใชต้จยายใหต้ □  อมืฝนๆ (โปรดระบต) ........................................................
ทก่านมชีประกซันสบขภาพครอบคลบมในการไปจชีนหรมือไมก่ □  มจี □ ไมยมจี
ถต้ามจี กรตณาระบตชมืฝอบรดิษตทประกตน ...............................................................................................................................................
ทก่านเคยเดรินทางเขว้าประเทศจชีนมากก่อนหรมือไมก่ □  เคย □  ไมยเคย
ถต้าเคย กรตณาระบตวตนทจีฝ..................................................สถานทจีฝ...........................................วตตถตประสงคย์..................................
ภายใน 1 ปชี ทก่านเคยเดรินทางไปประเทศอมืฮี่นหรมือไมก่ □ เคย □  ไมยเคย
ถต้าเคย กรตณาระบตวตนทจีฝ................................................ประเทศ.............................................วตตถตประสงคย์..................................
รายชมืฮี่อสมาชริกในครอบครซัว พรว้อมระบบความสซัมพซันธท  :
 ชมืฝอ-สกตล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสตมพตนธย์ ........................
 ชมืฝอ-สกตล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสตมพตนธย์ ........................
 ชมืฝอ-สกตล .................................................................... อาชจีพ......................................... ความสตมพตนธย์ ........................
ชมืฮี่อผบว้ตริดตก่อ (กรณชีฉบกเฉริน) .......................................................................... เบอรทโทรศซัพทท........................................................


