
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

WONDERFUL CHINA 

ซัวเถา - เหมยโจว - หย่งติง้ - ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

ไต่ฮงกง - เฮ่ียงบู่ซัว - วดัไทย - มรดกบ้านดินหย่งติง้ 

 

4 วนั 3 คนื 

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 

19,900.- 
ก าหนดเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2562 

ไฮไลท์ 

 WONDERFULPACKAGE น าคุณบินลดัฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

 ชมมรดกโลก...หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติง้   

 นมัสการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ทีเ่ฮียงบู้ซัว  สถานที่ทีขึ่น้ช่ือว่าในชีวติต้องมาซักคร้ัง ซ่ึงถือเป็นองค์จริงทีท่างไทยได้จ าลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อ

เสือบริเวณเสาชิงช้าสักการะไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทบัทิม  เป็นเทพเจ้าอกีหน่ึงหน่ึงที่มีคนนับถืออยู่มากมาย โดยเฉพาะทีศ่าลเจ้า

แห่งนี ้มีทั้งองค์แม่ทบัทมิ และองค์เจ้าแม่กวนอมิ เช่ือว่าสถานทีแ่ห่งนีม้ีพลังทีไ่ม่ธรรมดา 

 ชม วดัไคหยวน วดัหลวงอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง สักการะองค์เจ้าแม่กวนอมิหยกขาวปางทะเลใต้  

 ชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สร้างขึน้ในสมัย เฉียนหลง สถานทีเ่กบ็รวบรวม ส่ิงของเคร่ืองใช้ไว้ให้ท่านได้สักการะ 

 เทีย่วเต็มอิม่..ไม่เข้าร้านรัฐบาลฯ 



 

 

วนัแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ - ซัวเถา - เหมยโจว     (-/-/D) 

10.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 9            
เคาน์เตอร์U โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ 
คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กบัท่าน   

13.10 น. เหินฟ้าสู่ เมืองซัวเถา   โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที่  CZ 8356 

17.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเจียหยาง เฉาซาน เมืองเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาทอ้งถ่ิน เร็ว
กวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง สนามบินสร้างข้ึนเพื่อรองรับผูโ้ดยสารท่ีจะเดินทางมายงัเมือง เจียหยาง ซวั
เถา เฉาหยาง และเมืองอ่ืนๆท่ีอยู่ทางภาคตะวนัออกของมณฑลกวางตุ้ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง           
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว ถือเป็นเมืองแห่งชาวจีนฮากก มีชาวจีนฮากกาอาศยัอยูม่ากท่ีสุดในจีน
ตอนใต้  เป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเลฮากกาท่ีมากท่ีสุดด้วยเช่นกัน  ถือเป็นเมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์และเมืองการท่องเท่ียวท่ีส าคญัชองจีนเมืองหน่ึง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร    
 พกัที ่VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*   

วนัทีส่อง  เหมยโจว - หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ยุ่น - หย่งติง้ - หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติง้ - เหมยโจว    
            (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านสู่ หมู่บ้านชาวจีนแคระเฉียวซีกู่ ยุ่น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) คือหมู่บ้านท่ียงัคงรักษษ
อนุรักษไ์วซ่ึ้งความเป็นดั้งเดิมตามวิถีโบราณ จุดเด่นของหมู่บา้นแห่งน้ีคือหอจ้ีซาน คือบา้น 2 ชั้นสร้าง
มาจาก อิฐสีด า กระเบ้ืองสีเทา และมีผนังสีขาว มีเสา 7 ตน้ ข่ือ 7 อนั ภายในได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม แมภ้ายนอกจะดูเก่าแก่เน่ืองจากเป็นการรักษาสภาพคงเดิมไว ้

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านสู่ หย่งติ่ง(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ในระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัวิวธรรมชาติ  
บา้นเรือนชาวทอ้งถ่ินตลอดสองขา้งทาง  น าท่านชม หมู่บ้านดินถู่โหลวหย่งติง้ สร้างตั้งแต่สมยัราชวงส์
ซ่ง ดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีมีความพิเศษ และลกัษณะเฉพาะตวั ท าบา้นดินแห่งน้ีไดรั้บจดทะเบียนทั้งหมด 46 
หลงั ถือท่ีเป็นมรดกโลกล าดบัท่ี 36 ของเมืองจีน  บา้นมีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลมและสีเหล่ียม เป็น
ตึกสูงประมาณ 3-4 ชั้น บา้น 1 หลงัมีหอ้ง 200 กวา่หอ้ง ตรงกลางบา้นจะเป็นลาโล่งส าหรับท ากิจกรรม
ต่างๆภายในครอบครัว   ภายใบา้นดินจะท าดว้ยไมไ้ผส่านกบัดินเหนียวซ่ึงเม่ือตอนหนา้หนาวจะช่วย
ท าใหอ้บอุ่น หนา้ร้อนก็ท าใหรู้้สึกเยน็สบาย ในอ าเภอหยง่ต้ิงมีบา้นดินแบบทรงกลมกวา่ 300 หลงั และ
แบบส่ีเหล่ียมกวา่ 4,000 หลงั  น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองเหมยโจว (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 



 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร    
 พกัที ่VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*   

วนัทีส่าม  เหมยโจว - แต่จ๋ิว - วดัไทย - วดัไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) - ผ่านชมสะพานววัคู่ - ซัวเถา (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จ๋ิว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ตั้งอยูท่างตอนใต ้ของประเทศจีนใน
มณฑลกวางตุง้ มีชายฝ่ังทะเลยาว 325 กิโลเมตร เมืองซวัเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ 
ต่อมาถูกยกระดบัฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมือง
เขตเศรษฐกิจพิเศษของ จีน อนัประกอบไปดว้ย เซินเจ้ิน , จูไห่ , เซ่ียะเหมิน และซวัเถา ในทศวรรษท่ี 
80 ปัจจุบนัมีสถานะเทียบเท่ากบัเมืองเซินเจ้ิน , จูไห่และเซ่ียะเหมิน ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางธุรกิจการคา้ใน
แถบภูมิภาคแถบน้ี  จากนั้นน าท่านชม วดัไทย ตั้งอยูติ่ดวดัไคหยวน ซ่ึงเจ่ียฮุ่ยหยไูดร้วมเงินสมทบของ
ชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใชส้มบติัส่วนตวั สร้างวดัไทยข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1985 แลว้เสร็จ
เม่ือปี ค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย น าท่านนมสัการพระพุทธชินราชท่ี
อญัเชิญมาจากประเทศไทย ในวดัมีวหิาร เจดียท์รงไทย ออกแบบโดยช่างไทย  

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านนมสัการขอพร เจา้แม่กวนอิมพนัมือท่ี วดัไคหยวน(รวมรถกอล์ฟ) เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหมไ้ปหลายคราแต่ก็ไดรั้บการบูรณะให้กลบัมามีสภาพคงเดิมทุกคร้ัง น าท่าน 
ผ่านชมสะพานวัวคู่ หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ เซียงจ่ือเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน มีความยาวกวา่ 515 
เมตร และยงัถือว่าสะพานแห่งน้ีเป็นสัญลกัษณ์ประจ าเมืองแตจ๋ิ้ว และน าท่านชม ก าแพงเมืองโบราณ 
ซ่ึงเป็นก าแพงท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองแตจ๋ิ้ว  น าท่านสู่ ศาลเจา้มงักรเขียว ให้ท่านไดไ้หวข้อพร เสริมความ
เป็นสิริมงคล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านกลบัสู่ เมืองซัวเถา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า                   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่HAIRUN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*   

วนัทีส่ี่ ศาลเจ้าพ่อเสือ(เฮียงบู้ซัว) - ไต่ฮงกง - สุสานพระเจ้าตากสิน    (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 
 น าทุกท่านโดยสารรถบสัเขา้สู่ เขตเสียนอู่ซาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพื่อนมสัการ 

ศาลเจ้าพ่อเสือ(เห่ียงบู๊ซัว) ซ่ึงตั้ งอยู่ในอ าเภอลู่เฟิง มณฑลกวางตุ้ง ภายในวดัมีทั้ งเทวรูปเจ้าแห่ง
ภาคเหนือ(เห่ียงบู๊) ซ่ึงประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้ สถานท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ีชาวซวัเถาและชาว
จีนโพน้ทะเลนิยมมาสักการะอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง วา่กนัวา่ถา้ใครไดม้าขอพรแลว้จะสมความปรารถนา
ทุกประการ จึงท าใหทุ้กๆ ปีจะมีผูค้นทัว่ทุกสารทิศต่างมานมสัการเป็นจ านวนมากเลยทีเดียว 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อ าเภอเฉาหยาง(เตี่ยเอี๋ย) เข้าชมและนมสัการ ศาลเจ้าไต่ฮงกง (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ซ่ึงเดิมท่านเกิดในสมยัราชวงศ์ซ่ง สอบไดจ่ิ้นส้ือเป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่
เห็นว่าการเมืองการปกครองและขา้ราชการในสมยันั้นไม่ดี ท่านจึงตดัสินใจบวชเป็นพระ เดินธุดงค์
มาถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ี อ าเภอเต่ียเอ๋ย มณฑลกว่างตง ท่านได้สร้างวดั สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน
และช่วยรักษาชาวบา้นท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอผิงหล่ีและสร้างศาล
เจา้ไว ้หลงัจากเมืองจีนเปิดประเทศ ชาวจีนโพน้ทะเลไดร้ะดมเงินบริจาคร่วมกบัเทศบาลเมืองแตจ้ิ้ว
เพื่อบูรณะซ่อมแซม และเปิดให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในท่ีสุด ในประเทศไทยก็มีศาลเจา้ไต่ฮงกง หรือ
ท่ีรู้จกักนั คือ มูลนิธิปอเต็กต้ึงนั้นเอง  จากนั้นน าท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีตั้ง
ของสุสานน้ีมีแม่น ้ าและคลองล้อมรอบ ด้านหลงัเป็นเข่ือนและหมู่บ้าน ตวัสุสานเหมือนหลุมศพ
ธรรมดา ไม่ไดท้  าแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสาน
ฉลองพระองคแ์ละพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนห
ลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเด็จพระเจา้ตากสิน
สวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริพารเช้ือสายจีนไดน้ าฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุด
ไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติท่ีหมู่บ้านหัวฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสาน
บรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ เดินทางออกจากอ าเภอเฉาหยางสู่ตวั เมืองซัวเถา (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค ่า                   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 พกัที ่HAIRUN HOTEL หรือเทยีบเท่า 4*   

วนัที่ห้า  ซัวเถา - กรุงเทพฯ               (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่กั 

 สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน 

10.00 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบินที ่ CZ 8355 

12.10 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 

*****************ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ****************** 

http://www.wonderfulpackage.com/                                                
 

ข้อควรควรทราบ :  

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก
ตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

http://www.wonderfulpackage.com/


 

 

ก าหนดวนัเดินทาง 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

20-24 กุมภาพนัธ์ 2562 19,900 19,900 19,900 3,500 

13-17 มีนาคม 2562 19,900 19,900 19,900 3,500 

27-31 มีนาคม 2562 19,900 19,900 19,900 3,500 

 

“ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 
 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ + ไกดท์อ้งถิน่  

ทา่นละ 150 หยวน /ลกูคา้ 1 ทา่น / ทรปิ 

***หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

**ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่จนี(แบบเดีย่ว) ทา่นละ 1,500 บาท** 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์  
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมือง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กก.  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

 
อตัรานีไ้ม่รวม  
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 



 

 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าทิปพนกังานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน /ลูกค้า 1 ท่าน / ทริป 
 

เงือ่นไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้

ก่อนเดินทาง 15 วนั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการ

ล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด 
กฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้าน
สินคา้พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง  

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

 ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์ท่านละ 30,000 บาท 

 ญ่ีปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลงักา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท 

 จีน ไตห้วนั เวียดนาม พม่า กมัพชูา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 25 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียก
เกบ็เงินเร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้น
โปรแกรม เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 



 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 15 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50% 

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 100% 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 
Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ี

สายการบินเรียกเกบ็ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ี

ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 

โรงแรมและห้องพกั 
 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ

โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ  
 โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิม

เตียงเสริมให ้(Extra Bed)  
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และ

ตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคา

ตน้ทุนท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้
 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 
 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาท่องเที่ยวประเทศจนี 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ 

 ใบกรอกขอ้มูลส่วนตวั 
 หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุด มีหนา้วา่ง

ส าหรับติดหนา้วซ่ีาและประทบัตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าท่ีมีวซ่ีาจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

 รูปถ่ายสี ขนาด 2น้ิว  48x33 มม. จ านวน 2 รูป พ้ืนหลงัสีขาวหา้มใชรู้ปถ่ายทาง
ราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปส าหรับยืน่วซ่ีา หน้าทีส่อง ส าคญัมาก)      

 หลกัฐานส่วนตวั – ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียน
สมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ 
(ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของ
บิดามารดา 

อายตุ  ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และแปลเป็นภาษาองักฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ 
http://www.consular.go.th/ และส าเนาบตัรประชาชนของบิดามารดา 

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อ าเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดย
ระบุ ช่ือ ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

 กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการท างาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วซ่ีาดว้ยตนเอง 

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 
 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบใน

การขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-

800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 
 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง

ท่ีสถานฑูต 
 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2- 3 วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,400 บาท 

หมายเหตุ 

 ผูย้ื่นขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มลูเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใด
กต็าม อาจถกูระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และ
หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

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


 

 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑตู ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑตูไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่
ท่านตอ้งยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถกูหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือ
เปลีย่นระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุเท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

หนังสือเดินทางต่างชาติ 
 หนงัสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 800 บาท (ยกเวน้ ไตห้วนั/อเมริกนั) พาสปอร์ต+รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป+รายละเอียดท่ี
อยู ่+ใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 

 ผูถื้อหนงัสือเดินทางต่างดา้วจะตอ้งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 หนงัสือเดินทางไตห้วนั (กรอกเอกสารเป็นภาษาจีน) รายละเอียดท่ีอยู+่ใบอนุญาตท างาน 

 หนงัสือเดินทางอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 5,500 บาท 
สถานทูตจนีไม่รับยื่นวซ่ีา ในกรณี ดงันี ้
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายท่ีดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก 

 รูปถ่ายอายเุกิน 6 เดือน หรือเป็นรูปท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่ไดถ่้ายจากร้าน ยืนเอียง 

หมายเหตุ ต้ังแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มีการปรับเปลีย่นระบบ
การยืน่วซ่ีาโดยสามารถยืน่เอกสารขอวซ่ีาผ่านตัวแทน Chiness Visa Application Service 
Center และได้มีการปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี ้สามารถดูข้อมุลเพิม่เติมได้ที่ 
http://www.visaforchina.org/BKK_TH/ 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลและรายละเอยีดส าหรับการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี                                                                    

** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ประโยชน์ในการขอวซ่ีา ** 

กรุณากรอกด้วยภาษาองักฤษ (ตัวพมิพ์ใหญ่) 

 ช่ือ-นามสกลุ (สะกดตรงกบัหนงัสือเดินทาง)   

      MR./MRS./MS./MSTR.) ........................................................................................................................................... 

สถานะภาพ  □ โสด   □ แต่งงานจดทะเบียนสมรส   □  แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนสมรส   □ หม้าย □ หย่า   

ระบุช่ือบิดา..................................................................................................................................................................................  

ช่ือมารดา...................................................................................................................................................................................... 

ระบุช่ือคู่สมรส  ............................................................................................................................................................ ............ 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านENG........................................................................................................................................................ 

รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์บ้าน......................................................มอืถือ........................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้ ENG (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น).................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................. เบอร์มอืถอื..................................................... 

ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG........................................................................ต าแหน่งงาน............................................. 

ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา ENG...................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ...............................................โทรศัพท์................................................................ 

(กรุณาแจ้งเบอร์ที่สามารถตดิต่อได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 

ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางให้ท่าน 

□  ออกค่าใชจ่้ายเอง □  ผูป้กครองออกค่าใชจ่้ายให ้ □  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 

ท่านมปีระกนัสุขภาพครอบคลมุในการไปจีนหรือไม่ □  มี  □ ไม่มี 

ถา้มี กรุณาระบุช่ือบริษทัประกนั ............................................................................................................................................... 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีมาก่อนหรือไม่ □  เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี..................................................สถานท่ี...........................................วตัถุประสงค.์................................. 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่หรือไม่ □ เคย  □  ไม่เคย 

ถา้เคย กรุณาระบุวนัท่ี................................................ประเทศ.............................................วตัถุประสงค.์................................. 

รายช่ือสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบุความสัมพนัธ์: 

 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ........................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ........................ 
 ช่ือ-สกลุ .................................................................... อาชีพ......................................... ความสมัพนัธ์ ........................ 
ช่ือผู้ตดิต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................ 


