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  ไฮไลท์ 
 Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE 

 น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาเหยาซาน จุดสูงสุดแห่งกุ้ยหลนิ เพลินตากบัววิ 360 องศา 

 ชมความอลงัการเจดีย์เงิน เจดีย์ทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก กบับรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบซานหู 

 ชม สวนชวนซาน  สวนจีนโบราณที่ขึน้ช่ืออกีแห่งหน่ึงของเมืองกุ้ยหลนิ   

 ชมความงามของหินงอกหินย้อย ซ่ึงมีแสงระยบิระยบัเหมือนคริสตัล  ณ  ถ า้เขาทะลุ  มีขนาดใหญ่เป็นล าดับ 3 ของเมืองกุ้ยหลนิ 

 ช้อปป้ิงสองสไตล์ หลากหลายอารมณ์ ชมสินค้าพืน้เมืองถนนฝร่ังหยงัเหยินเจีย ย่านช้อปป้ิงแห่งใหม่ใจกลางเมืองงลองชิม 

 ชมโชว์อนัยิง่ใหญ่  DREAM LIGHT LIJIANG พร้อมแสงสีเสียงสุดอลงัการ ที่ร้อยเร่ืองราวชีวติกบัธรรมชาติ 

 เทีย่วชม เมืองหยางซ่ัว เมืองเลก็ริมแม่น า้หลเีจียงทีม่ีทวิทัศน์สวยงามและมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี 

 พกัโรงแรมสุดหรู 5 ดาว  ตลอดการเดินทาง 

WONDERFUL CHINA 
กุ้ยหลนิ หยางซ่ัว อศัจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติ 
ล่องเรือแม่น า้หลเีจียง - พกัโรงแรมระดับ 5 ดาว 

5 วนั 4 คนื 

ก าหนดเดนิทาง: กมุภาพนัธ์ - มนีาคม 2563 

ราค  

ราคาเร่ิมต้น 
 

บาท/ท่าน 

13,900.- 
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วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานเหลีย่งเจียง กุ้ยหลนิ                 (-/-/D)  

10.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U                                            

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯคอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คอนิให้กบัท่าน 

13.00 น.     เหินฟ้าสู่เมอืงกุ้ยหลนิ  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6100 

*แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ ซู เมืองหนานหนิง พร้อมท าพิธีการตรวจคนเขา้เมืองจากนั้นกลบัข้ึนเคร่ืองเดินทางต่อสู่เมืองกุย้หลิน* 

18.25 น.     เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซ่ึงเป็นหน่ึงในเมืองเอกของมณฑลกวางซี มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน ซ่ึงมีพ้ืนท่ี
ประมาณ  240 ,000 ตารางกิโล เมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน  ทางเห นือติดกับกุ้ยโจว  ท าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัหูหนนั ทางตะวนัออกเฉียงใตติ้ดกบักวางตง ทางใตติ้ดกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตก
เฉียงใตติ้ดกบัประเทศเวียดนาม ลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กท่ียาวคดเค้ียวติดต่อกนั 
เทือกเขาส าคญั ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมิงซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหินปูนขาวท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีคร่ึงหน่ึงของประเทศ ดว้ย
เหตุน้ีเองจึงมีถ ้าหินปูนอยูม่ากมาย  

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

   โรงแรม GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 * 
 

วนัที่สอง เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง) - สวนชวนชาน - ถ า้เขาทะล ุ- ร้านหยก - DREAM LIKE LIJIANG SHOW   

                                                                                                                                                                                                (B/L/D)  

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเดินทางสู่  เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึน้ลง)  ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงอยูช่านเมืองกุย้หลินเพ่ือนัง่กระเชา้ ไฟฟ้าข้ึนยอดเขา
ความสูงประมาณหน่ึงพนัสองร้อยฟิตอากาศท่ีน้ีจะหนาวเยน็ตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทศันียภาพทัว่เมืองกุย้หลิน
อนัสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสน์แม่น ้ าหล่ีเจียงเสมือนพญามงักรไหลตลอดแนวคดโค้ง 
ขนานสองฝ่ังแม่น ้าดว้ยเขาหินปูนสลบัซบัซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของมนุษย ์สมกบัค ากล่าวของคน
จีนโบราณท่ีวา่ ทิวทศันก์ุย้หลิน งามล ้าเลิศในปฐพี  

 

 

 

 
 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย  น าท่านชม สวนชวนซาน ซ่ึงเป็นสวนจีนโบราณท่ีตั้งอยู่ในเมืองกุย้หลินฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าหลีเจียง สวนแห่งน้ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ืออีกแห่งหน่ึงของเมืองกุย้หลิน ภายในประกอบดว้ยภูเขาขนาดเลก็ ถ ้าหินปูนธรรมชาติท่ีมีหินงอก
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หินยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมหิ้น และดอกไมหิ้นท่ีหาดูยาก รวมทั้งหินท่ีมีขนงอกออกมาสร้างความแปลกตา
ให้แก่ผูพ้บเห็น นอกจากน้ีภายในถ ้า ท่านจะไดพ้บกบัหินซอ้นขนาดใหญ่ท่ีถูกบนัทึกในกินเนสบุ๊ค ท่ีไดช่ื้อว่าเป็นท่ีสุด
ในโลกและเป็นหน่ึงเดียวในบรรดาถ ้านบัพนัในเมืองกุย้หลิน  น าท่านชม ถ ้าเขาทะลุ ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 
500 เมตร ภายในมีหินงอกหินยอ้ย ซ่ึงมีแสงระยิบระยบัเหมือนคริสตลัท าให้ถ  ้าน้ีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาด
ใหญ่เป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตวัเมืองกุย้หลิน  จากนั้นน าท่านชม หยก ท่ีมีคุณภาพและมีช่ือเสียงของประเทศจีน ใหท่้าน
ไดเ้ลือกซ้ือ ก าไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตวม์งคลท่ีมีช่ือเสียงจากนั้นอิสระชอ้ปป้ิง ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ 
รวมถึงสินคา้ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลบั 

ค ่า                 รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

  น าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงท่ีผสมผสานระหว่างบลัเล่ตก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกนั ผ่าน
การเค่ียวกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวน์ับสิบปีประทบัใจกบัการแสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและการเลียนแบบ
พฤติกรรมสตัวต่์างๆ 

     โรงแรม GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 * 
 

วนัที่สาม สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอร่ี) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - เขาเซียงกง - หยางซ่ัว - ร้านผลติภัณฑ์ยางพารา - ถนนฝร่ัง  

            (B/L/D)  

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

 น าท่านเข้าชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นสวนสาธารณะท่ีตั้ งอยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกลเ้ขางวงช้าง  
จากนั้นท่านจะไดม้องเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงข้ามสวนจือ่โจว) ตั้งอยูใ่จกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้า
หลีเจียงและแม่น ้าถาวฮวัเป็นหน่ึงในภูเขาท่ีข้ึนช่ือของกุย้หลิน ทางตะวนัออกเฉียงใตสุ้ดเขตเมืองกุย้หลิน ริมแม่น ้ าหลี
เจียง เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองกุย้หลิน ท่ีไดช่ื้อว่าเขางวงชา้งนั้น มาจากรูปร่างของภูเขาหินท่ีคลา้ยกบังวงของชา้งท่ีก าลงั
โนม้ลงเพ่ือกินน ้าจากแม่น ้าหลีเจียงท่ีอยูเ่บ้ืองล่าง 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย พาท่านชม เขาเซียงกง อยูท่างทิศตะวนัตกของแม่น ้าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28 กิโลเมตร ท่านจะไดช้มวิวแม่น ้า
หลีเจียงจากบนเขาน้ี แม่น ้าหลีเจียงถกูลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลกู  เป็นจุดท่ีชมแม่น ้าหลีเจียงสวยท่ีสุด ถือว่าเป็นจุดนิยม
ของช่างถ่ายภาพอีกหน่ึงจุดท่ีน่าสนใจ  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ่ัว เมืองเลก็ริมแม่น ้ าหลีเจียงท่ีมีทิวทศัน์สวยงาม
และมีประวติัศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของนกัท่องเท่ียวชาว
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ยุโรปท่ีนิยมข่ีจกัรยานชมธรรมชาติบริสุทธ์ิ  และน าท่านสู่ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าและ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองนอนเพ่ือสุขภาพชนิดต่างๆ  

ค ่า             รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

  อิสระใหท่้านเดินเล่นหรือชอ้บป้ิง ถนนฝร่ัง หรือถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตาคลา้ยคลึงกบัถนนขา้วสาร มี
ทั้ งโรงแรม ผบั บาร์ ร้าน อาหาร และยงัมีสินค้าพ้ืนเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผา้ทอท่ีน ามาท าเป็นปลอกหมอน 
ผา้พนัคอ เส้ือผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาดเลก็ ภาพวาดพู่กนัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จีน 
ธรรมชาติ และสตัวม์งคลต่างๆ  

        โรงแรม YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 

ท่านสามารถเลือกซือ้ Option เสริมที่น่าสนใจได้ 
โชว์หลวิซานเจ่ีย หรือ “Impression Liu Sanjie” ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จดัแสดงในทกุๆค ่าคืน งานนีจ้างอีโ้หมวใช้ธรรมชาตเิป็น
ฉากทัง้สายน า้ ขนุเขา แล้วน าเร่ืองราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสดุคลาสสคิเร่ือง"หลวิซานเจ่ีย" หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดดัแปลงใส่
เข้าไป เนือ้เร่ือง กลา่วถึงหลวิซานเจ่ีย นางเอกนกัสู้  สาวงามชาวจ้วงสมยัราชวงศ์ถงัที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง(ชาวจ้วงช่ืนชอบการร้อง
เพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุม่ๆทัว่ไป แตส่ดุท้ายเธอถกูผู้มีอิทธิพลบีบบงัคบัให้แตง่งานด้วย ทวา่หลวิซานเจ่ียก็ได้ท าการตอ่สู้กับ
ความอยตุธิรรมของผู้มีอิทธิพลโดยใช้เสยีงเพลงร้องตอบโต้ จนเธอสามารถเอาชนะได้ครองคูก่บัคนรักและได้รับการยกยอ่งให้เป็น"วีรสตรี
ชาวจ้วง" มาจนถึงทกุวนันี ้โดยฉากการแสดงคือแมน่ า้หลเีจียง และ ขนุเขาที่เมืองหยางซัว่ สวยงามอลงัการ 

*ตดิต่อขอข้อมูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการได้ทีเ่จ้าหน้าทีแ่ละช าระเงนิกบัไกด์ท้องถิน่* 
 

 

วนัที่ส่ี ล่องเรือแม่น า้หลเีจียง (คร่ึงสาย) - กุ้ยหลนิ - ร้านบัวหิมะ - ประตูกหูนานเหมิน - ชมเจดย์ีเงินเจดย์ีทอง -                                    

ถนนคนเดนิตลาดใต้ดนิ                                                              (B/L/D) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าหลเีจียง(คร่ึงสาย) ชมความงามของแม่น ้าหล่ีเจียงท่ีสวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่
นอ้ยนบัพนัท่ีมีรูปร่างต่างๆ กนัตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมให้ท่านพิสูจน์ดงัค ากล่าวท่ีว่า กุย้หลินเป็นดินแดน
แห่งขนุเขาท่ีแปลกและสวยงาม มีแม่น ้าสวยใสท่ีสุดในโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุย้หลิน และน าท่านเขา้
ชมศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในช่ือว่า ยาบวัหิมะ ยาประจ าบา้นท่ีมีช่ือเสียง ชมวีดีทศัน์และฟังพรรยาย
สรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้ งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างข้ึนครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุ
โดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดหลงัสงครามจีนกบัญ่ีปุ่น  และน าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกบั เจดีย์
เงินและเจดีย์ทอง  เพ่ือเป็นสิริมงคล เจดียริ์มทะเลสาบคู่น้ี เจดียห์น่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูนเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกั ถือว่าเป็นจุด
ชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึงในเมืองกุย้หลิน  จากนั้นอิสระใหท่้านชอ้บป้ิงท่ี ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะได้
พบกบัสินคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของท่ีระลึกท่ีตลอดจนสินคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินคา้
พ้ืนเมืองกุย้หลินยาแกเ้จบ็คอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลกูพลบัอบแหง้ สม้จ๊ีด เป็นตน้ 

ค ่า                   รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร  

   โรงแรม HAMPTON BY HILTON GUILIN HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
 

วนัที่ห้า           ท่าอากาศยานเหลีย่งเจยีง กุ้ยหลนิ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ          (B) 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

   ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลีย่งเจยีง เมอืงกุ้ยหลนิ   

08.40 น.        ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6099  
                         **แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ** 

12.00 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

******** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ ******** 

http://www.wonderfulpackage.com/ 
ข้อควรทราบ :  
 ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ ผลิตภัณฑ์ยางพาราและศูนย์หยก  ซ่ึงจ าเป็นต้องบรรจุใน

โปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมผีลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กบันักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่าน
แวะชมซ่ึงจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน (หาก
ท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านก าหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจดัไว้ให้ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่าน
ละ 400 หยวน/ท่าน/ร้าน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า                                                                

 
 
 
 

http://www.wonderfulpackage.com/
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ก าหนดวนัเดนิทาง 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 2-18 ปี พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

20 - 24 กมุภาพนัธ์ 2563 14,900 14,900 14,900 4,000 

04 - 08 มนีาคม 2563 13,900 13,900 13,900 4,000 

19 - 23 มนีาคม 2563 14,900 14,900 14,900 4,000 

ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบิน (ไม่รวมวซ่ีา) 
 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน** 
 

ราคานีไ้ม่รวมค่าวซ่ีาเดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขบัรถ  

** รวม 200 หยวน/ ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง ** 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได้ 

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไปออกเดินทาง (มีหวัหนา้หวัหนา้ทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

 

อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 น ้าหนกัสมัภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองไดท่้านละ 1 ช้ินน ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีใหส่้งข้ึนหอ้งพกั 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเด่ียวท่านละ 1,800 บาท (ใชเ้วลาด าเนินการ 5-7 วนัท าการ) 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์ 200 หยวน/ ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดนิทาง  

 

เงือ่นไขการเดินทาง 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่านลกูคา้และบริษทัฯ 
และเม่ือท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทวัร์แลว้ ถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขของบริษทัแลว้ 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บัท่านไดท้ราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการเดินทาง  

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้  
 ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวติั อุบติัเหตุ 

และอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ดั หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การ
ถกูท าร้าย การสูญหายความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ   

 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 
ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน   

 หากมีการถอนตวัหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการตามท่ีจองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ผูจ้ดัถือวา่ผูท่้องเท่ียวสละ
สิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายท่ีท่านไดจ่้ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการ
ช าระแบบยืนยนัการใชบ้ริการแบบผูจ้ดัเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจ้ดัไดช้ าระค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละแห่งแบบ
ช าระเตม็มีเง่ือนไข   

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ลกูคา้ 
แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้น ๆ  

 การประกนัภยั ท่ีบริษทัไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตุจากการเดินทางท่องเท่ียวเท่านั้น 
ไม่ไดค้รอบคลุมถึง สุขภาพ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัได ้และทางบริษทัถือวา่ท่านได้
เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์ (ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั 
ประกนัทัว่ไป) 

 มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ  านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น  

 ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่
ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
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รายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีก าหนด อาจมีการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พ้ืนเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพ่ิมร้านละ 400 หยวน / ท่าน 

 

 

การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 
 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 24 ชัว่โมงนบัจากเวลาจอง 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 30 วนัก่อนเดินทาง หรือในกรณีท่ีกรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงิน
เร็วกวา่ท่ีก าหนด 

 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 

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

การยกเลกิและคืนค่าทัวร์หลงัจากมกีารจ่ายเงินมัดจ า 
 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั  คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัเงินมดัจ า  50 % 

 แจง้ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29 - 16 วนั  หกัเงินค่าทวัร์ 50 % 
 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดย

การผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 กรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หากเป็นตัว๋ท่ีสามารถท า Refund ได ้ผูเ้ดินทางตอ้งรอเงินค่า 
Refund ตามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน) 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยู่
ในเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใด ๆ กต็ามอนัเป็นการพิจารณาจากสถานฑตู ซ่ึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกนัทั้งหมด ให้
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ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไขของวนัเวลาท่ียกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือ
ท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการ
เดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อม
คณะไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ

บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออก

ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็

ตามความเป็นจริง 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 และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้ง

ช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยูใ่นแถบอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด

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

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 

กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 
 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1 ใบ น ้าหนกัรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่

เกิน 7.5x13.5x21.5 น้ิว 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก 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 าเนาทะเบียนสมรส, 
ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสียชีวติ), ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

 กรณีเป็นเด็ก อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูตบิัตร (ส าเนา) และส าเนาบตัรประชาชนของบิดา
มารดา 

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

 เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งท าหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จากอ าเภอ
หรือเขตท่ีท่านอยู ่

 กรณีท างานเก่ียวกบัส่ือต่างๆเช่น สถานีวทิย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการท างานโดยระบุ ช่ือ 
ต าแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือโฆษณาต่างๆ โดย
ท่านจะท าตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

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

 กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยืน่วซ่ีา 

 ผูท่ี้ประสงคใ์ช ้หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งท าท าวซ่ีาจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผิดชอบในการขอ
อนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 

 บริษทัฯ รับยืน่วซ่ีาใหช้าวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทยเท่านั้น (ลูกค้าต้องโชว์ตวัทีส่ถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-800 บาท 
เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นต ่า 50,000 บาท 

 บริษทัฯ ไม่รับยืน่วซ่ีาให้หนงัสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลอืง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเองท่ีสถาน
ฑูต 

 กรณียืน่วซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาด าเนินการ 2  วนัท าการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 
 

กฎการใช้รูปถ่ายส าหรับยืน่ขอวซ่ีาประเทศจนี 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย ผูท่ี้ยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนจะตอ้งใชรู้ปท าการยืน่ค  าร้อง  2 
ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  
1.  รูปสี พ้ืนหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 
2.  ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกวา้งส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดงัรูปตวัอยา่ง 

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


 

 

3.  รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสนัฐานของผูย้ืน่ค  าร้องไดอ้ยา่งชดัเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหนา้ตรง เปิดหู ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก 
หรือยิม้เห็นฟัน หา้มท าท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซา้ยหรือขวาได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงน
หนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา                                                             

4.  รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหนา้ตาไดอ้ยา่งชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยูต่รงกลางภาพ สามารถสวมแวน่ตาได ้ยกเวน้ แวน่ตาท่ีมีกรอบ
หนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น 

 หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบั บริเวณ คอ และ หู 
5.  รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ช ารุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหนา้ สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สวา่ง หรือมืดจนเกินไป 

ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผิดปกติ 
6.  พ้ืนหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 
7.  รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษส าหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 
8.  หา้มใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  หรือเส้ือสีท่ีกลืนกบัฉากพ้ืนหลงั หา้มใส่ชุดขา้ราชการ ชุดนกัเรียน  
 
ส าหรับกฎของรูปถ่ายท่ีใชใ้นการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนน้ี จะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2559 ตวัอยา่งรูปถ่ายท่ีถูกตอ้งกรุณากด
ท่ีน่ี  ทางศูนยว์ซ่ีาจีนประจ ากรุงเทพฯ จะตอ้งเรียนผูย้ืน่ค  าร้องขอวซ่ีาจีนใหท้ราบวา่ หากถูกปฏิเสธในการอนุมติัวซ่ีา เน่ืองจากสาเหตรูุปถ่าย
ไม่สอดคลอ้งกบักฎระเบียบท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ผูย้ืน่ค  าร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

หมายเหตุ 
 ผูย้ืน่ขอวซ่ีาตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดก็ตาม อาจ

ถูกระงบัการออกวซ่ีา และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้อง
ใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวซ่ีาจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตามซ่ึงสถานฑูตไดพิ้จารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกบัทาง
บริษทัฯจงึจะท าการยืน่วซ่ีาประเภทอืน่ให้ 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบียบการยืน่วซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น
ระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต ซ่ึงบางคร้ังบริษทัทัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 
การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษทัสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 

1.  หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพ่ิม 3,560 บาท 

2.  หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ จ่ายเพ่ิม 100 บาท 

 - เอกสารท่ีตอ้งเตรียม   

1. พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ตอ้งมีหนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เตม็   

2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2น้ิว จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 

http://www.visaforchina.org/BKK_TH/upload/Image/mrtp/283233.jpg


 

 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนงัสือวา่จา้งในการท างาน 

5. สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปล (รับรองตราประทบัร้านท่ีแปล) 

หมายเหตุ ตั้งแต่ วนัที่ 25 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป ทางสถานทุตจีน ได้มกีารปรับเปลีย่นระบบการยืน่วซ่ีาโดยสามารถยื่น
เอกสารขอวซ่ีาผ่านตวัแทน Chiness Visa Application Service Center และได้มกีารปรับเปลีย่น ค่าวซ่ีาและค่าบริการ ทั้งนี้ 
สามารถดูข้อมุลเพิม่เตมิได้ที่ 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.............................................. เบอร์มอืถือ..................................................... 

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 ................................              
ช่ือผูติ้ดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) .......................................................................... เบอร์โทรศพัท.์.................................................. 

 

 

 


