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วนั โปรแกรม 
อาหาร โรงแรม 

หรือเทียบเท่า B L D 

1 
กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเซ่ียะเหมิน – เมืองจางโจว - ถนนโบราณราชวงศห์มิง-ซิง 
( Bangkok – Xiamen Airport – Zhangzhou – Ming-Zing Dynasty old Street ) 

     
Flipor t Hotel Zhangzhou 

yuanshan หรือเทียบเท่า (5*) 

2 
หนานจ้ิง - หมู่บา้นหยนุสุ่ยเยา - บา้นดินเถียนหลวัเคิง - ห้างวนัดา้พลาซ่า (Nanjing 
Tulou Hakka Houses – Yun Shui Yao – Wanda Plaza ) 

    
Wanda Realm Zhangzhou 

Hotel หรือเทียบเท่า (5*) 

3 
จางโจว - เซ่ียะเหมิน - วดัหนานผูโ่ถว - หวนเต๋าหลู่ - หมู่บา้นชาวประมงเจิงซัว่อนั 
– ท่าอากาศเซ่ียะเหมิน - กรุงเทพฯ ( Zhangzhou – Xiamen - South Putuo Temple - 
Huandao Lu - Zhengshuo Fishing Village - Xiamen Airport - Bangkok) 

     

 
 
 
 
 
 

 

GROUP & GO CHINA 
เซี่ยะเหมนิ - จางโจว - บ้านดนิ 4 วนั 3 คืน 

กําหนดเดนิทาง : เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 
xx,xxx.- 
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วนัแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานเซี่ยะเหมิน – เมืองจางโจว - ถนนโบราณราชวงศ์หมิง-ซิง  

……… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ สนามบิน สายการบินตามท่ีท่านเลือก 
……… น. ออกเดินทางสู่ เซี๊ยะเหมิน โดยสายการบิน และเท่ียวบินท่ีท่านเลือก 
……… น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซี๋ยะเหมิน เมืองเซ๊ียะเหมิน ไข่มุกแห่งทอ้งทะเลสัญลกัษณ์คือ นกกระยางขาว และเป็น

ศูนยก์ลางของการพาณิชยห์น่ึงในห้าเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน อยูต่รงขา้มเกาะคีมอย หรือ หมู่เกาะจินเหมินของ
ไตห้วนัเพียง 2000 เมตรเท่านั้น เซ๊ียะเหมินได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหน่ึงในสิบเมืองน่าอยู่ของประเทศจีนใน
ปัจจุบนั และรัฐบาลจีนได้ประกาศให้เซ๊ียะเหมินเป็นจุดเร่ิมตน้เส้นทางสายไหมทางทะเลเพ่ือเช่ือมโยงการคา้
ระหวา่งจีนและโลกตะวนัตกในปี ค.ศ.21 ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  
คนขับรถยืนถือป้ายช่ือรอรับท่ีสนามบิน   
นาํท่านนัง่รถบสัสู่ เมืองจางโจว (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนาํท่านไป ถนนโบราณราชวงศ์หมิง-ชิง 
เป็นถนนสายเก่าท่ียงัคงกล่ินอายแห่งวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางโจว ซ่ึงยงัคงเต็มเป่ียม
ดว้ยกล่ินอายวฒันธรรม และประวติัศาสตร์แห่งสมยัราชวงศห์มิ งและชิง ตึกรามบา้นช่องร้านรวงท่ีเก่าแก่ขนาบ
สองฟากฝ่ังถนน กาํแพงประตูท่ีผพุงัสึกกร่อน กลบัแฝงมนตเ์สน่ห์ใหก้บัถนนสายน้ี ยอ้นเวลาใหท่้านไดเ้พลิดเพลิน
กบัร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้หลากหลาย ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ แพรพรรณ สีสันสะดุดตา นาฬิกา เคร่ืองประดบั อาหาร 
และขนมพ้ืนบา้นต่างๆใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสินคา้หลากหลาย 

คํา่     รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
เข้าพกัท่ี FLIPORT HOTEL ZHANGZHOU YUANSHAN หรือเทียบเท่า 5* (แช่นํา้แร่ตามอัธยาศัย)     
 

วนัท่ีสอง หนานจิง้ - หมู่บ้านหยุนสุ่ยเยา - บ้านดนิเถียนหลัวเคงิ - ห้างวนัด้าพลาซ่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากท่ีพกั  

นาํท่านเดินทางสู่อาํเภอ หนานจิ้ง (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชม หมู่ บ้านหยุนสุ่ยเยา เป็นหมูบา้นเล็กๆใน
ชนบทแห่งหน่ึงในเขตหนานจ้ิง ท่ีเงียบสงบและยงัคงวีถีการดาํรงชีวิดแบบตั้งเดิมหมู่บา้นท่ีสุดแสนโรแมนติก  เคย
เป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์รักแสนเศร้าเร่ืองหยุนสุ่ยเหยาเร่ืองราวของคู่รักท่ีตอ้งเผชิญช่วงเวลาอนัโหดร้ายโดย
การตอ้งพลดัพรากจากเหตุการณ์บา้นเมืองอนัไม่สงบสุขในไตห้วนั (สาํรวจเส้นทางโบราณ-เหอกุย้โหลว-หยวนหย่
วนโหล-รวมรถกอลฟ์) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
นาํท่านสู่ บ้านดินเถียนหลัวเคิง บา้นดินท่ีไดรั้บการบนัทึกเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก ้โดยใหช้มแบบห่างๆ 
ไม่ให้ข้ึนบา้น บา้นดินแห่งน้ีประกอบดว้ย 5 หลงั ในจาํนวนดงักล่าว เป็นรูปส่ีเหล่ียม 1 หลงั ซ่ึงอยูต่รงกลาง และ
เป็นรูปทรงกลม 4 หลงั ซ่ึงอยูโ่ดยรอบ จึงไดส้มญานามวา่ "บุปผา 5 ดอก" หรือ "กบัขา้ว 4 จาน นํ้าซุป 1 ถว้ย" มีทุ่ง
นารายรอบ เห็นมีการแขวนเส้ือผา้ในบา้นดิน แสดงวา่ มีคนอาศยัอยู ่ชอ้ปป้ิงท่ีห้างสรรพส้ินคา้ WANDA PLAZA  
แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นนาํท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมและอาหารช่ือดงั 

.........      อิสะรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย 
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เข้าพกัท่ี WANDA REALM ZHANGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
 

วนัท่ีสาม จางโจว - เซี่ยะเหมิน - วดัหนานผู่โถว - หวนเต๋าหลู่ - หมู่บ้านชาวประมงเจงิซั่วอัน – ท่าอากาศเซี่ยะเหมิน - 
กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากท่ีพกั เดนิทางกลับสู่ เซี๊ยะเหมิน 

นาํท่านขา้มสู่ วัดหนานผู่โถว เป็นวดัเก่าแก่เร่ิมสร้างข้ึนในสมยัราชวงศถ์งัและมีการบูรณะข้ึนใหม่ในราชวงศห์มิง 
ภายในประกอบดว้ย วิหาร พระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระตรีโลกนาศ ซ่ึงหมายถึง โลกอดีต ปัจจุบนั และ อนาคต , 
พระโพธิสัตวก์วนอิมพนักรพนัเนตร ,พระสังกจัจายน์ ให้ท่านไดก้ราบไหวเ้พื่อเป็นสิริมงคล อีกทั้งยงัมีหอไตรท่ี
ยงัคงเกบ็รักษาพระคมัภีร์ของยคุสมยัราชวงศห์มิง 
จากนั้นนาํท่าน ชมวิวทิวทัศน์ถนนรอบเกาะ (หวนเต่าหลู่) ซ่ึงเดิมถนนสายน้ีเคยเป็นทะเลมาก่อน แต่เน่ืองจากเมือง
เซียะเหมินมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทางการจึงไดข้ยายบริเวณน้ีเป็นถนนท่ีเหมาะแก่การชมทศันียภาพอนัสวยงาม
รอบเกาะเซียะเหมิน และสามารถมองเห็นเกาะไตห้วนัไดอี้กดว้ยพร้อมใหท่้านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจ 
จากนั้นพาท่านเท่ียวชม หมู่ บ้านชาวประมงเจิงช่ัวอัน เป็นหมู่บา้นชาวประมงพ้ืนเมืองของฮกเก้ียน คาํว่า "เจิง" 
แปลว่าภูเขา คาํว่า "ชัว่" แปลว่า บา้น ในภาษาฮกเก้ียน ช่ือของหมู่บา้นแห่งน้ีจึงมีลกัษณะตามท่ีตั้งของหมู่บา้น คือ
เป็นหมู่บา้นท่ี ดา้นหลงัเป็นภูเขา ดา้นหนา้เป็นทะเล ซ่ึงมีชาวบา้นอาศยัอยูอ่ยา่งเสรีภาพ ปัจจุบนัหมูบา้นชาวประมง
ไดผ้สมผสานส่ิงก่อสร้างท่ีทนัสมยั ตามฝาผนงัมีศิลปะภาพวาดท่ีมีสีสันสวยงาม ทาํใหส้ถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีพกัผอ่น
หยอ่นใจของ ชาวเซียะเหมินและและนกัเท่ียวมากมาย สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจสุดฮิต 

  กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี๊ยะเหมิน เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม

ตวัเดินทางกลบั  
......... 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    4,000.- 

     
**ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาเพิม่ กรณีเดินทางช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ วนัหยุดเทศกาลของจีน และช่วงท่ีมีงานแฟร์ 
 

อัตรานีร้วม  
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 ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกดท์อ้งถ่ินดูแลในวนัท่ีมีซิต้ีทวัร์ 2 วนั (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย) 
 ค่ารถนาํเท่ียวแบบส่วนตวัตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 10 ช.ม. / วนั) 
 รถรับ-ส่ง ไป-กลบัสนามบินเซ๊ียะเหมิน 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั กรุงเทพฯ-เซ๊ียะเหมิน / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีนํ้ามนั / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใชเ้วลาดาํเนินการ 5-7 วนัทาํการ) 
 ค่าดาํเนินการทาํหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยืน่ใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองสาํหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร 
 ค่าทิปคนขบัรถ 100 – 150 หยวน /วนั , ค่าทิปไกด ์150 – 200 หยวน/วนั 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
ข้อควรทราบ :  
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านทาํการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้ทาง

บริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
 บริการ Private Tour มีไกดท์อ้งถ่ินดูแลในวนัท่ีมีซิต้ีทวัร์  วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงสนามบินปักก่ิง คนขบัรถจะถือป้ายช่ือของท่าน

เพื่อรอรับท่านและเพ่ือนๆ ไปส่งยงัท่ีพกั ไม่มีไกด,์ คนขบัรถพดูภาษาจีน 
 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 
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 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 
 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 ้
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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 
 
 
 
 

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 
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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  

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 
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 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 

 
 
 
 


