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ก ำหนดวนัเดนิทำง:    
วนัที ่ 05-10 ธ.ค. 60 26,900.- 
วนัที ่ 29 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 /27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 (ช่วงวนัปีใหม)่ 28,900.- 

 
 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิหนานหนงิ  ✈ O YONGZHOU HOTEL ORSAME 

2 
หนานหนงิ-ปาหม่า-ถ ้ารอ้ยนก-หมู่บา้นคนอายุยนื-โชว์
พืน้เมอืง 

O O O 
BAMA WUZHOU RESORT 

HOTEL ORSAME 

3 
ลอ่งแพผานหยางเหอ-ถ ้าไป๋หมอ-พพิทิธภณัฑค์นอายุยนื-

ถนนคนเดนิ 
O O O 

BAMA WUZHOU RESORT 

HOTEL ORSAME 

4 
ปาหม่า-เตอ๋เทยีน-น ้าตกเตอ๋เทยีน (รวมรถกอลฟ์+ลอ่ง

แพ)-พรมแดนจนีเวยีดนาม NO.53 
O O O 

DETIAN DAPUBU HOTEL 

ORSAME 

5 เตอ๋เทยีน-หนานหนงิ-ถนนคนเดนิ O O O YONGZHOU HOTEL ORSAME 

6 หนานหนงิ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ ✈   

 
 

หนำนหนงิ ปำหมำ่ น ำ้ตกเตอ๋เทยีน 
6 วนั 5 คนื (CZ)  

โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์ 
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วนัแรก  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ– หนำนหนงิ 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

 

13.00น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงหนำนหนงิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

 

16.00 น. 

 

 

เดนิทางถงึ เมอืงหนำนหนงิ  เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอกวางส ีอันเป็น

เสน้ทางส าคญัในการเชือ่มตอ่กบัประเทศเวยีดนามและชายฝ่ังทะเลตดิกบัทะเลจีน

ใต ้จงึท าใหห้นานหนงิกลายเป็นเมอืงคา้ขายระหว่างประเทศทีม่ีการจัดงานแสดง

สนิคา้จนี-อาเซยีนขึน้เป็นประจ าทกุปี 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ YONGZHOU HOTEL ORSAME  

วนัทีส่อง        หนำนหนงิ-ปำหมำ่-ถ ำ้รอ้ยนก-หมูบ่ำ้นคนอำยุยนื-โชวพ์ืน้เมอืง 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมอืงปำหมำ่ (ใชเ้วลาประมาณ 4.30 ช.ม.) เป็นเมืองที่

ไดร้ับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน 1 ใน 2 ของโลกตามหลักการส ารวจวัดจากคน 

2,400 คน จะมีคนอายุเกนิ 90 ปี ประมาณ 10 คนแต่เมืองปาหม่ามีคนอายุกว่า 

100 ปี มถีงึ 16 คน จงีไดร้ับเกยีรตเิป็นหมู่บา้นคนอายุยืน่ทีส่ดุในโลก  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเทีย่วชม ถ ำ้รอ้ยนก หรอืเรยีก ในนาม ถ ้าหนา้ต่างสวรรค ์, ถ ้าเหยียนโซ่ว 

ตัง้ยู่ในทศิตะวันตกเฉียงเหนือ  เป็นอกีถ ้าทีม่เีอกลกัษณ์ โดยผ่านการกดักร่อนโดย

ธรรมชาตนัิบหลายลา้นปี  ถ ้ารอ้ยวิหก เป็นถ ้าหินปูนที่ผ่านการกัดกร่อน การ

พังทลาย มาโดยไม่ขาดสาย ท าใหม้ีรูปลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ และท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกบัการชมหนิงอกหนิยอ้ย และนอกจากนี้ยังมนีกอีกหลากหลายชนดิที่

ยังคงอาศัยอยู่ในถ ้านี้  และหลังจากนั้นน าท่านเที่ยวชม หมู่บำ้นคนอำยุยืน 

เนื่องจากการส ารวจประชากรตามสถติ ิคนใน 200 คน จะมี 8 คน ทีม่ีอายุยืน แต่

หมู่บา้นนี้ คนใน 200 คน มคีนทีม่อีายุยนืถงึ 86 คน ซึง่อาจจะเกีย่วกบัความเป็นเห

ยนิหยาง ความสมดุลยข์องธรรมชาตจิงึท าใหค้นทีน่ี่มีอายุยืน ตดิอันดับ 1 ใน 3 

เชือ่กนัว่าเป็นดนิแดนทีม่อีอกซเิจนหนาแน่นท าใหค้นอายุยนืจงึท าใหค้นจนีในทกุๆ

เมอืงมาพักรักษาตวั เชน่ คนทีเ่ป็นโรครา้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยว่าจะอยู่ไดไ้ม่เกนิ 3 

เดอืน แต่ปรากฎว่า เมื่อมาพักรักษาตัวที่เมืองนี้มีชวีติอยู่เกนิ 3 เดอืน เรียกไดว้่า

หากทา่นใดไดม้าอาศยัทีน่ี่ก็จะท าใหม้อีายุยนืข ึน้ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

 น าทา่นเพลดิเพลนิชม โชวพ์ืน้เมอืง เป็นโชวท์ีแ่สดงถงึวัฒนธรรม เรือ่งราวตา่งๆ  

การใชช้วีติของชาวกวางส ี

 

พกัที ่ BAMA WUZHOU RESORT HOTEL ORSAME  

วนัทีส่ำม ลอ่งแพผำนหยำงเหอ-ถ ำ้ไป๋หมอ-พพิทิธภณัฑค์นอำยยุนื-ถนนคนเดนิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าท่านเดนิทางไปยัง ลอ่งแพผำนหยำงเหอ เป็นแม่น ้าที่มีออกซเิจนหนาแน่น 

ถอืไดว้่าเป็นสถานทีฟ่อกปอดก าจัดสารพษิในรา่งกาย ซึง่ทา่นจะรูส้กึสบายร่างกาย

เสมอืนว่าไดต้อ่อายุใหท้า่นไปอกีหลายปี พรอ้มทัง้ใหท้่านไดช้มความงดงามของ

เขา หลังจากนั้นน าท่านเที่ยวชม ถ ำ้ไป๋หมอ เป็นถ ้าหนิปูนที่ถือไดว้่าใหญ่และ

อลงัการทีส่ดุในเมอืงปาหม่า ในถ ้าแบ่งเป็น 3 ชัน้ซ ึง่แต่ละชัน้จะมีความสวยงามที่

แตกต่างกัน ถ ้านี้มีความสงูเกอืบ 100 เมตร ภายในถ ้ามีหนิงอกหนิยอ้ยทีต่กแต่ง

อย่างสวยงาม 
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเขา้ชม พพิทิธภณัฑค์นอำยุยนื เป็นสถานทีร่วบรวมประวัตขิองบุคคลทีม่ี

อายุยืนของเมืองปาหม่าภายในพพิทิธภัณฑจ์ะแบ่งออกเป็น 2 โซน โซนแรกจะ

แสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรก์ารปฎวิัตขิอง 

ชาวปาหม่า และอีกโซนจะแสดงเกี่ยวกับเรื่องราววัฒนธรรมของชนกลุ่มนอ้ย 

หลงัจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระ ชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ  

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ BAMA WUZHOU RESORT HOTEL ORSAME  

วนัทีส่ ี ่         ปำหมำ่-เตอ๋เทยีน-น ำ้ตกเตอ๋เทยีน (รวมรถ+ลอ่งแพ)-พรหมแดนจนีเวยีดนำม NO.53 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่เตอ๋เทยีน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช.ม.)  

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเทีย่วชม น ำ้ตกเตอ๋เทยีน ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอตา้ชนิ ของมณฑลกวางส ีซึง่

ตัง้อยู่ชายแดนจนี-เวยีดนาม เป็นน ้าตกชายแดนทีใ่หญ่เป็นอันดบั 2 ของโลก (รอง

จากน ้าตกแองการ่า) น ้าตกเตอ๋เทยีนมคีวามความกวา้ง 120 เมตร สงูประมาณ 70 

เมตร ทีอ่ยู่ในจนีม ี3 ชัน้ มขีนาดใหญ่กวา่ฝ่ังเวยีดนามทีเ่ป็นลกัษณะน ้าตกชัน้เดยีว 

ทา่นจะไดช้มความอลงัการ ใหญ่โตของน ้าตกแห่งนี้ แมจ้ะอยู่ห่างออกไป กย็ังหอ้ง

ไดย้นิเสยีงกกึกอ้งของน ้าอยา่งชดัเจนนอกจากนี้แลว้ น ้าตกแห่งนี้ยังคงเป็น

สถานทีท่ีถ่า่ยท าภาพยนตจ์นีหลายเรือ่ง อาทเิชน่ ตามรอยซรีีย่ต์ านานรักเหนือภพ 

หลงัจากนัน้น าทา่นน่ังแพไมไ้ผ่ เพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ไปสมัผัสถงึความอลงัการของ

น ้าตกแห่งนี้อยา่งใกลช้ดิ หลงัจากนัน้ทา่นจะไดช้มหลกัเขตเสำเลขที ่53 ทีก่ัน้

พรมแดนจนี-เวยีดนาม 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ DETIAN DAPUBU HOTEL ORSAME  

วนัทีห่ำ้        เตอ๋เทยีน-หนำนหนงิ-ถนนคนเดนิ 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงหนำนหนงิ เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองตนเอกวาง

ส ีอันเป็นเสน้ทางส าคัญในการเชือ่มต่อกับประเทศเวียดนามและชายฝ่ังทะเลตดิ

กบัทะเลจนีใต ้จงึท าใหห้นานหนงิกลายเป็นเมอืงคา้ขายระหว่างประเทศทีม่กีารจัด

งานแสดงสนิคา้จนี-อาเซยีนขึน้เป็นประจ าทกุปี 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร  

บำ่ย อสิระใหท้า่นได ้ชอ้ปป้ิง ซือ้ของฝากไปฝากคนทางบา้น ที ่ถนนคนเดนิ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร   

พกัที ่ YONGZHOU HOTEL ORSAME  

วนัทีห่ก หนำนหนงิ-สนำมบนิสุวรรณภูม ิ

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ  

11.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 

12.00 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  

 

 

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

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทำ่น) 

รำคำเด็ก 
(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

รำคำเด็ก 
(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

พกัเดีย่ว 
เพ ิม่ 

วนัที ่05-10 ธ.ค. 60 26,900 26,900 26,900 4,500 

วนัที ่29 ก.ย. – 04 ต.ค. 60 / 
27 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 (ชว่ง
วนัปีใหม)่ 

28,900 28,900 28,900 4,500 

 

 

 
กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

 
ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชำ, นวดฝ่ำเทำ้, ไขมุ่กหรอืรำ้นผำ้ไหม ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบุใน

โปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์จงึเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่นทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*** รำคำทวัรข์ำ้งตน้ยงัไมร่วมคำ่ทปิไกดแ์ละทปิคนขบัรถ *** 
***ทำ่นละ 180 หยวน ทรปิ/ทำ่น*** 

** แจกน ำ้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

เพือ่เช็คขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด 

ทำงบรษิทัไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วนักอ่นออกเดนิทำง 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  

จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 
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กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรบัสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีำ่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพ ิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน ้ามนั  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทำ่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 

บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถเป็น 180 หยวน ตอ่คน 
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**กรณีลูกคำ้มคีวำมประสงคจ์ะยืน่วซีำ่เด ีย่ว** 

มคีา่บรกิารเพิม่เตมิดังนี ้

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

เอกสำรในกำรท ำวซีำ่จนีส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบหทูัง้สองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สี

ขาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 

ใบ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เครือ่งบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

- กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบส าเนาสตูบิัตร และสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่

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

- กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน (กรณีทีป่ระกอบธรุกจิสว่นตัว กรณุาแจง้ดว้ยวา่ทา่นท าธรุกจิอะไร) ทีอ่ยูปั่จจบุัน ที่

อยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลู

เท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9.เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์ อยา่งนอ้ย 5-7 วนัท าการ (กอ่นออก

เดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยื่นวซีา่ใหม ่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็น

เอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้  

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-

ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรณุาดแูลบัตรของทา่นเป็นอยา่งด ี

หากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

-กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง)ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนที่

สถานทตูจนี 

 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม  

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

2. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ ยิม้หา้มเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้และใบห ู

ทัง้สอง ขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสือ้สขีาว เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ  

ไมส่วมเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รบัรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถำนฑูตจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑูตจนี เม ือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

• ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิรัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
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สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรั่งเศส เยอรมัน กรซี ฮังการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิัวเนีย ลัตเวยี 

ลักเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนียไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

 

 
 

**สถำนทูตจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 
เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบุรำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 
 
 

ชือ่-นำมสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 

สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

............................................................................................................................. ....... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

..............................................................................................................................................................

...............รหสัไปรษณีย.์......................... โทรศพัท.์............................ มอืถอื............................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

............................................................................................................................. .................................

.................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์ำ้น............................ 

ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)…………………………………………………….. 

ต ำแหนง่งำน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพห์ญ่) 

..............................................................................................................................................................

..........................................รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 

(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็ค

ขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................

เดอืน............................ปี............................ 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

............................................................................................ 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รำยชือ่บคุคลในครอบครวัของทำ่น พรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 

RELATION........................................................ 

 

2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 

RELATION........................................................ 
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หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่สะดวก

ภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 

 

 
ทวัร์จีนทุกเดอืน 2560-2561  สอบถามผ่านไลน์ >>  คลิ๊ก  
ทวัร์จีน มกราคม  ทวัร์จีน กุมภาพันธ์  

ทวัร์จีน มนีาคม  ทวัร์จีน เมษายน  

ทวัร์จีน พฤษภาคม  ทวัร์จีน มถุินายน  

ทวัร์จีน กรกฎาคม  ทวัร์จีน สิงหาคม  

ทวัร์จีน กนัยายน  ทวัร์จีน ตุลาคม  

ทวัร์จีน พฤศจิกายน  ทวัร์จีน ธันวาคม  

 
 

https://goo.gl/lG2dy6
https://goo.gl/nDzvZj
https://goo.gl/FW2ZGx
https://goo.gl/PBtswM
https://goo.gl/EoWoaP
https://goo.gl/1PSgxX
https://goo.gl/jxWkTt
https://goo.gl/jYoybj
https://goo.gl/ue1w75
https://goo.gl/4VySFN
https://goo.gl/LMUZJJ
https://goo.gl/oTqCfP
https://goo.gl/RG12B8

