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วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน– ท่ีพกั  
( Bangkok – Shantou International Airport – Hotel ) 

     

OVERSEA CHINESE  
HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) 

2 
เฮียงบูซ้วั - เจา้พ่อเสือ - ไต่ฮงกง - วดัดอกไมข้าว  
( Xuanwu Mountain - Dafenggong – Baihuajian Temple ) 

    

3 

วดัไคหยวน – สวนสมเดจ็พระเจา้ตากสินมหาราช "เจ้ิงหวางมู่" - เกาะหม่าสือ - 
ศาลเจา้แม่ทบัทิม 
( Kaiyuan Temple - Chenghai King Zheng's Mausoleum – Mazhou Island, Ma, 
Yu, Longhu ) 

    

4 
ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน – กรุงเทพฯ 
(Shantou International Airport – Bangkok ) 

     - 

 
 

 

GROUP & GO CHINA 
ซัวเถา - เกาะมาสือ - ไต่ฮงกง - เฮ่ียงบู่ซัว – วดัไคหยวน 

4วนั 3คืน 

กําหนดเดนิทาง : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
xx,xxx.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน  

……… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน สายการบินตามท่ีท่านเลือก 
……… น. ออกเดินทางสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน และเท่ียวบินท่ีท่านเลือก 
……… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียหยางเฉาซาน เมืองซัวเถา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  

คนขบัรถยนืถือป้ายช่ือรอรับท่ีสนามบิน  นาํท่านเดินทางสู่ท่ีพกัดว้ยรถส่วนตวั  
………     อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ตามอัธยาศัย 

โรงแรม OVERSEA CHINESE  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
 

วนัท่ีสอง เฮียงบู้ซัว - เจ้าพ่อเสือ - ไต่ฮงกง - วดัดอกไม้ขาว 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากท่ีพกั  

นาํท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยูท่ี่อาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศซ่์ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็น
ศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮียงบูซ้วัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพทุธใหเ้ป็น
หน่ึงเดียวกนั ให้ท่านไดน้มสัการ เจา้พ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองคจ์ริงท่ีทางไทยไดจ้าํลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสือบริเวณเสา
ชิงช้า ชาวจีนแต้จ๋ิวถือว่าในชีวิตหน่ึงสําหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่
หลงัจากนมสัการท่ีเฮียงบูซ้วัน้ีแลว้ กลบัมาก็จะทาํการคา้ข้ึนประสบแต่ความสาํเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผูท่ี้มาบนบาน
และแกบ้น เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวดัมีทั้งเทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ ซ่ึงเป็น
เทวรูปท่ีรักษาดูแลเร่ืองนํ้า ประดิษฐานปิดทองอยูใ่นศาลเจา้พร้อมกนันั้นก็ยงัมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูใ่นวิหาร
หนา้ เป็นสถานท่ีสักการะบูชาของคนซวัเถาอยา่งกวา้งขวาง และเป็นสถานท่ีท่ีชาวจีนโพน้ทะเล โดยเฉพาะชาวจีน
ในประเทศไทยจะนบัถือกนัมาก   
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ไต่ฮงกง นมสัการไต่ฮงกงอนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ืองความเมตตากรุณาของท่าน 
ปัจจุบันสุสานแห่งน้ีได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความใหญ่โตและสวยงาม 
สถานท่ีท่องเท่ียวแห่งน้ีเกิดจากหลวงพ่อตา้เฟิงจู่ซือ สมยัราชวงศซ่์ง ตามจดบนัทึกของโบราณคดี ตา้เฟิงจู่ซือเป็น
คนสมยัราชวงศซ่์ง เกิดท่ีอาํเภอเวินโจว มณฑลเจ๋อเจียง สอบไดจ่ิ้นส้ือ เป็นขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่แต่เห็นการปกครอง
และขา้ราชการไม่ดี จึงออกบวชเป็นพระธุดงคม์าถึงหมู่บา้นเหอผิงหล่ี มณฑลกวางตุง้ ไดส้ร้างวดั สร้างโรงเรียน 
สร้างสะพาน และช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บให้แก่ชาวบา้นตลอดมา หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ท่ีเหอผิงหล่ี 
และสร้างศาลเจา้ไวเ้พื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณและความดีขององคไ์ต่ฮงกงผูน้ี้ และเป็นแหล่งกาํเนิดของมูลนิธิปอ
เตก็ต้ึงในประเทศไทย   
จากนั้นพาท่านเท่ียวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือวัดดอกไม้ขาว  ความรํ่ ารวย ความมัน่คงราบร่ืน และสุขภาพดี เป็น
เสียงคาํขอพร ท่ีมีคนขอมากท่ีสุดเม่ือมาถึงวดัแห่งน้ี ภายในวดัมีองคเ์จา้แม่ทบัทิม องคเ์ต่าบอ้  เง็กเซียนฮ่องเต ้และ
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องคเ์ทพเจา้เห้งเจียท่ีดูมีพลงัมาก จึงเป็นไฮไลท์เด็ดของการเดินทางมาวดัแห่งน้ี เช่ือกนัว่าใครท่ีไดม้าไหวเ้ทพเจา้
เหง้เจียองคน้ี์แลว้ จะช่วยส่งเสริมไหวพริบปฏิพาน  มีอาํนาจบารมีและความกลา้หาญ ศตัรูหรือผูคิ้ดปองร้ายจะเกรง
กลวั สุขภาพจะดีมีแต่ความร่าเริง วดัแปะฮวยเจียง จึงเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยม เพราะการมาไหวเ้ทพเจา้ท่ีวดั
แห่งน้ี ถือวา่ครบทุกดา้น จะขอเร่ืองครอบครัว ลูกหลาน อาํนาจบารมี ใหเ้ร่ืองร้ายกลายเป็นดี    

.........     อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ตามอัธยาศัย 
โรงแรม OVERSEA CHINESE  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 
วนัท่ีสาม วดัไคหยวน – สวนสมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราช " เจิง้หวางมู่"  - เกาะหม่าสือ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่ วัดไคหยวน เป็นวดัหลวงอายกุวา่ 1,300 ปี สร้างตั้งแต่สมยัราชวงศถ์งั เคยถูกไฟไหมไ้ปหลายครา
แต่ก็ไดรั้บการบูรณะให้กลบัมามีสภาพคงเดิมทุกคร้ังท่ีแห่งน้ีไดรั้บฉายานามวา่ เมืองพุทธ เพราะวา่ท่ีน่ีจะไดพ้บแต่
คนท่ีถือศีลเตม็ไปหมด ภายในวดัจะไดช้มพระอุโบสถและเจดียรู์ปทรงสวยงามมากมาย จุดขอพรท่ีแนะนาํคือ องค์
เจา้แม่กวนอิมหยกขาวปางทะเลใตข่ี้ปลาหลีฮ้ือปลาสิงโตและปลามงักร และ องคเ์จา้แม่กวนอิมปางพนัเนตรพนักร 
ทั้งสององค์น้ีชาวจีนมีความเช่ือและศรัทธาอย่างมาก โดยเฉพาะการมาขอพรเร่ืองคา้ขายคล่อง ปลดหน้ีสินได้
รวดเร็ว  เดินทางราบร่ืนปลอดภยั สุขภาพแขง็แรงและมีบริวารท่ีดี  จากนั้นนาํท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ท่ีตั้งของสุสานน้ีมีแม่นํ้ าและคลองลอ้มรอบ ดา้นหลงัเป็นเข่ือนและหมู่บา้น ตวัสุสานเหมือนหลุมศพ
ธรรมดา ไม่ไดท้าํแบบฮวงซุย้ มีป้ายหินแกรนิตสีชมพสูลกัตวัอกัษรจีนสีทองแปลความไดว้า่ “ สุสานฉลองพระองค์
และพระมาลาของพระเจา้ตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างข้ึนในปีท่ี 47 แห่งรัชสมยัเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะ
ใหม่เม่ือฤดูใบไมร่้วง ค.ศ. 1985 มีประวติัเล่าวา่หลงัจากสมเดจ็พระเจา้ตากสินสวรรคตได ้2 ปี ขา้ราชบริวารเช้ือสาย
จีนไดน้าํฉลองพระองคแ์ละพระมาลามา 2 ชุด ชุดหน่ึงเป็นชุดไทย อีกชุดหน่ึงเป็นชุดจีน กลบัมามอบให ้พระญาติท่ี
หมู่บา้นหัวฝู่ น้ี พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุส่ิงของเหล่าน้ีไวส้ักการะ  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ 
ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซัวเถา เป็นท่ีประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม  นาํท่านสักการะ ไฮตั่งม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม 
ซ่ึงเป็นเทวนารีทาํใหค้ล่ืนลมสงบ และชาวจีนเช่ือกนัวา่หากตอ้งการใหชี้วิตราบร่ืนก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจา้แม่ทบัทิ
บแห่งน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์คุม้ครองชาวจีนแตจ๋ิ้วท่ีอาศยัอยูติ่ดทะเล และมีชีวิตอยูก่บัทะเล และนอกจากน้ีบนยอด
เกาะยงัเป็นท่ีประดิษฐานขององค์เจา้แม่กวนอิม เกาะหม่าสือน้ีมีความสวยงามดว้ยทิวทศัน์ของทะเลสองสีท่ีจะ
มองเห็นไดจ้ากบนยอดเกาะ สถานท่ีแห่งน้ีมีพลงัท่ีไม่ธรรมดา ตั้งอยู่ปากอ่าวเมือซัวเถา มีแม่นํ้ าสามสายไหลมา
รวมกนั  บริเวณโดยรอบก็มีหินทะเลกอ้นใหญ่วางประดบั ทาํให้มีพลงัของธรรมชาติรายลอ้มไว ้และยงัเป็นจุดท่ีมี
ลม นํ้า ภูเขา ทอ้งฟ้า ครบทั้งหมด จึงเป็นแหล่งรวมพลงั ดิน นํ้า ลม ไฟ ท่ีครบสมบูรณ์ ใครท่ีมาไหวข้อพรจะไดรั้บ
พลงัฮวงจุย้ท่ีดีกลบัไปอยา่งแน่นอน 

.........     อิสระรับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็ ตามอัธยาศัย 
โรงแรม OVERSEA CHINESE  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 
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วนัท่ีส่ี ท่าอากาศยานนานาชาติ เจียหยางเฉาซาน – กรุงเทพฯ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 รถส่วนตัวพร้อมรับท่านจากท่ีพกั 
 อิสระตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เจียหยางเฉาซาน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง

และสมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั  
......... น. เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเท่ียวบินท่ีท่านเลือก  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

อัตราค่าบริการ เป็นราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน  

กําหนดการดนิทาง 
คณะ 4 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 5 ท่าน  
ท่านละ 

คณะ 6 ท่าน  
ท่านละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พฤษภาคม – กรกฎาคม  2563 9,900.- 8,900.- 7,900.- 4,000.- 

     
**ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดเทศกาลของจีน และช่วงท่ีมีงานแฟร์ 
 

อัตรานีร้วม  
 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินดูแลในวนัท่ีมีซิต้ีทวัร์ 2 วนั (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถนาํเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 รถรับ-ส่ง ไป-กลบัสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง   
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-ซวัเถา / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนัทาํการ) 
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถ 1000 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถ่ินดูแลในวนัท่ีมีซิต้ีทัวร์  วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เจียหยางเฉาซาน 

คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยงัท่ีพกั ไม่มีไกด ์ 
 ควรนดัหมายเวลากบัคนขบัรถ (Driver) เร่ืองจุดข้ึนลงรถ เวลานดัหมายให้ชดัเจน เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัคนขบัรถของ

ท่านและทีมฯ 
 ก่อนเดินทาง เราจะแจง้เลขทะเบียนรถ, ยีห่อ้รถ, ช่ือคนขบั พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
 วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบิน คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่านเพ่ือรอรับท่าน  
 สาํหรับท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายก่อนทาํการออกตัว๋ ก่อนทุก

คร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลห์รือเวลาบิน โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่เดินทางตามรายการทวัร์ท่ีกาํหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินคา้
พื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทวัร์ บริษทัฯ เรียกเกบ็เงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน 
 

 
เง่ือนไขการเดนิทาง 
 อตัราค่าบริการท่ีแสดงขา้งตน้ ตอ้งมีผูเ้ดินทาง 4 ท่านข้ึนไป กรณีจาํนวนผูเ้ดินทางมากกวา่ท่ีกาํหนด กรุณาสอบถามเจา้หนา้ท่ี เพ่ือ

เสนอราคาอีกคร้ัง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้ของ

สายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ โดยจะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระทาํท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงเท่านั้น 
เช่น, ค่าวางมดัจาํหอ้งพกั ฯลฯ 

 
การสํารองท่ีน่ังและชําระเงิน 
 ยืนยนัการสํารองท่ีน่ังกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดนิทาง  
 ชาํระเงินยอดเตม็ภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บการยนืยนัการสาํรอง 
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 กรณีราคารวมตัว๋เคร่ืองบินชาํระเงิน 70 % หลงัจากยืนยนัการจอง และค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดชาํระล่วงหน้า 21 วนัก่อน
เดินทาง  

 หากท่านไม่ชาํระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามกาํหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 หลงัจากสํารองท่ีนั่งเรียบร้อยแลว้ เจา้หน้าท่ีฝ่ายขายจะนัดวนั-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพื่อดาํเนินการยืน่ขอวีซ่า (สาํหรับประเทศท่ีตอ้งทาํวีซ่า) 

 
เง่ือนไขการยกเลิกทัวร์ 
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลงัจากไดช้าํระเงินมดัจาํในคร้ังแรกไปแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํ 
 อน่ึงเม่ือท่านไดย้นืยนัใหท้างบริษทัฯ กระทาํการออกบตัรโดยสารแลว้ หรือยนืยนัการสาํรองหอ้งพกัใหก้บัโรงแรมแลว้หากมีการ

เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลงับริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ และค่าตัว๋เคร่ืองบินไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน ในกรณีตัว๋ท่ีสามารถทาํรีฟันดไ์ดผู้เ้ดินทางตอ้งรอเงินค่ารีฟันดต์ามระบบและเง่ือนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 
วนั) ทางสายการบินจะมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกคร้ัง จาํนวนเงินข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของแต่ละสายการบิน 

 หากท่านยกเลิกการเดินทางเง่ือนไขใดเง่ือนไขหน่ึง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยสามารถยื่นขอวีซ่าไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา ทางบริษทัฯ ขอคิดค่าใชจ่้ายเพ่ิม คือค่าวีซ่า และค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่านั้น ทั้งน้ีตอ้งไม่อยูใ่นเง่ือนไขตัว๋ท่ีไม่
อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือ และไม่อนุญาตใหคื้นบตัรโดยสาร 

 หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชัน่ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด ตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น เม่ือท่านตกลงจอง
ทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิใน
การคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตัว๋
เคร่ืองบินไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้

 
โรงแรมและห้องพกั 

 ห้องพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม 
กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืน ๆ อาจทาํใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจาํนวนจาํกดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพิ่มเตียงเสริม

ให ้(Extra Bed) 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจาํเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวเพิ่มดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุนท่ี

คิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม 
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เอกสารประกอบการยื่นวซ่ีาท่องเท่ียวประเทศจีน 
วีซ่าประเภทปกติ ใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนัทาํการ 

1. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว 

2. หนังสือเดนิทาง ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชาํรุด มีหนา้วา่งสาํหรับติดหนา้วีซ่าและประทบัตราเขา้-
ออก อยา่งนอ้ย 3 หนา้เตม็ หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่าท่ีมีวีซ่าจีน ใหแ้นบมาดว้ย 

3. กฎการใช้รูปถ่ายสําหรับยื่นขอวซ่ีาประเทศจีน 
ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาํประเทศ
ไทย ผูท่ี้ยืน่คาํร้องขอวีซ่าจีนจะตอ้งใชรู้ปทาํการยืน่คาํร้อง1 ใบ โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้ง
สอดคลอ้งตามกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี 

1) รูปสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

2) ขนาดของรูปถ่าย: 48 มม. X 33 มม., ความกวา้งส่วนศีรษะ: 15 มม. ถึง 22 มม.  
ความสูงส่วนศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม. (ดงัรูปตวัอยา่ง) 

3) รูปถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผูย้ื่นคาํร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ตอ้งหน้าตรง เปิดหู ไม่
หลบัตา ไม่อา้ปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทาํท่าทาง หรือมีส่ิงกีดขวางใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได ้น้อย
กวา่หรือเท่ากบั 20 องศา และ แหงนหนา้ข้ึนลงได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 25 องศา 

4) รูปถ่ายตอ้งเห็นลกัษณะหน้าตาไดอ้ย่างชดัเจน โดยท่ีศีรษะตอ้งอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได ้ยกเวน้ 
แว่นตาท่ีมีกรอบหนา เลนส์สะทอ้นแสง หรือแวน่ตากนัแดด สามารถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตุผลทาง
ศาสนาเท่านั้น 

5) รูปถ่ายจะตอ้งไม่ขุ่นมวั ไม่ชาํรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบงัใบหน้า สีของภาพตอ้งเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง 
หรือมืดจนเกินไป ตอ้งไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปตอ้งไม่บิดเบ้ียว หรือผดิปกติ 

6) พื้นหลงัตอ้งเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น 

7) รูปถ่ายจะตอ้งพิมพล์งบนกระดาษสาํหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งส้ืน 

4. หลักฐานส่วนตัว – สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประชาชน, สาํเนาทะเบียนสมรส, ใบหยา่หรือใบมรณะบตัร (กรณีคู่
สมรสเสียชีวิต), สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

5. กรณีเป็นเดก็  อาย ุ6-18 ปี ใช ้สูติบัตร (สําเนา) และสาํเนาบตัรประชาชนของบิดามารดาอายตุํ่ากวา่ 6 ปี ใช ้สูติบัตร (สําเนา) 
และแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้ http://www.consular.go.th/ และสาํเนาบตัรประชาชน
ของบิดามารดา  
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6. เดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี ไม่ได้เดนิทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งทาํหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศ จาก
อาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่ 

7. กรณีทํางานเก่ียวกับส่ือต่าง เๆช่น สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์ ส่ือโฆษณาต่างๆ ท่านตอ้งเตรียมหนงัสือรับรองการทาํงานโดย
ระบุ ช่ือ ตาํแหน่ง เงินเดือน และระบุเน้ือหาวา่ท่านจะไปท่องเท่ียวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่ส่ือหรือ
โฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทาํตามกฎอยา่งเคร่งครัด เป็นภาษาองักฤษ 

8. กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลกัษณะการแต่งกายเป็นสตรี) ตอ้งใชห้นงัสือรับรองการทาํงาน และสมุดบญัชีเงินฝากตวัจริง 
เท่านั้น และอยูใ่นประเทศจีนไดไ้ม่เกิน 7 วนั ท่านตอ้งไปโชวต์วั ณ ศูนยย์ืน่วีซ่าดว้ยตนเอง 

9. กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวซ่ีา 
10. ผู้ท่ีประสงค์ใช้ หนังสือเดนิทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ตอ้งทาํทาํวีซ่าจีน แต่ท่านจะตอ้งรับผดิชอบใน

การขออนุญาตเขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง 
11. บริษัทฯ รับยื่นวซ่ีาให้ชาวต่างชาติท่ีทํางานในประเทศไทยเท่าน้ัน (ลูกค้าต้องโชว์ตัวท่ีสถานทูต) โดยคิดค่าบริการเพ่ิม 500-
800 บาท เอกสารท่ีตอ้งใชย้ืน่ ดงัน้ี สมุดบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพยย์อ้นหลงั 6 เดือน มีเงินขั้นตํ่า 50,000 บาท 

12. บริษัทฯ ไม่รับยื่นวซ่ีาให้หนังสือเดนิทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง
ท่ีสถานฑูต 

13. กรณียื่นวซ่ีาด่วน (ใชเ้วลาดาํเนินการ 2 วนัทาํการ) มีค่าใชจ่้ายเพ่ิม ท่านละ 1,125 บาท 
 
หมายเหตุ 

 ผูย้ืน่ขอวีซ่าตอ้งใหข้อ้มูลเทจ็จริงกบัสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศพัทสุ่์มตรวจ) การบิดเบือนขอ้มูลประการใดกต็าม อาจ
ถูกระงบัการออกวีซ่า และถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอ
ยืน่คาํร้องใหม่ กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดกต็ามซ่ึงสถานฑูตไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านตอ้ง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหกัเงินตามเง่ือนไขการยกเลิกดา้นบน 

 แผนกวซ่ีาไม่รับยื่นวซ่ีาประเภทอ่ืน นอกจากเข้าออก 1 คร้ัง เท่าน้ัน ยกเว้นกรณีท่ีลูกค้ามทีริปเดนิทางต่อกับทางบริษัทฯจึง
จะทําการยื่นวซ่ีาประเภทอ่ืนให้ 

 โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบ
การยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

 
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวยังประเทศท่ีระบเุท่าน้ัน 

การปฏิเสธวีซ่า อันเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอย่ืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเท่ียว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 

 
 
 
 


