
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            GO1SWA-CZ001         1 จ ก 10 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  SWACZ001  5D4N FEB18-CZ-W07 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่05-09 ธ.ค. 61 18,888.- 

วนัที ่16-20 ม.ค. 62 18,888.- 

วนัที ่20-24 ก.พ. 62 18,888.- 

วนัที ่27-31 ม.ีค. 62 18,888.- 

  

 

 ยงัไมร่วมคา่วซีา่แบบเดีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท  

ซวัเถา แตจ้ ิว๋ เย ีย่มญาต ิ  

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนาเซาเทริน์ (CZ) 

ราคาเพยีง  18,888.- 
                 รายการทัวร ์+ ตั๋วเครือ่งบนิ 

 
 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
 นมัสการศาลเจา้ เฮยีงบูซ่วั (ศาลเจา้พอ่สอื) ศาลเจา้ ไตฮ่งกง (สถานทีฝั่งพระศพ) 

 อสิระเยีย่มญาต ิ1 วันเต็ม 

 เมนูพเิศษ อาหารแตจ้ิว๋ 18 อยา่ง 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ซวัเถา(สนามบนิเจยีหยางเฉาซาน)(13.10-17.00) 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  ประต ู9 เคาน์เตอร ์U สาย

การบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงซวัเถา(สนามบนิเจยีหยางเฉาซาน)  เทีย่วบนิที ่CZ8356 

17.00 น. ถงึ ทา่อากาศยานเจยีหยาง เฉาซาน เมอืงเจยีหยาง สาธารณรัฐประชาชนจนี   (เวลาทอ้งถิน่ เร็วกว่าประเทศ

ไทย 1 ชัว่โมง สนามบนิสรา้งขึน้เพือ่รองรับผูโ้ดยสารทีจ่ะเดนิทางมายังเมอืง เจยีหยาง ซวัเถา เฉาหยาง และ

เมอืงอืน่ๆทีอ่ยู่ทางภาคตะวนัออกของมณฑลกวางตุง้ ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ....เมนอูาหารทะเล 

  พกัที ่HAIRUN HOTEL OR SAME 

วนัที ่2 ซวัเถา-ศาลเจา้พอ่เสอื(เฮยีงบูซ้วั)-ไตฮ่งกง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 นําทกุทา่นโดยสารรถบัสเขา้สู ่เขตเสยีนอูซ่าน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เพื่อนมัสการ ศาล

เจา้พอ่เสอื(เหีย่งบู๊ซวั) ซ ึง่ตัง้อยู่ในอําเภอลู่เฟิง มณฑลกวางตุง้ ภายในวัดมีทัง้เทวรูปเจา้แห่งภาคเหนือ

(เหีย่งบู๊) ซ ึง่ประดษิฐานปิดทองอยู่ในศาลเจา้ สถานทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีช่าวซวัเถาและชาวจีนโพน้ทะเลนยิม

มาสกัการะอย่างนอ้ยปีละครัง้ ว่ากนัว่าถา้ใครไดม้าขอพรแลว้จะสมความปรารถนาทกุประการ จงึทําใหทุ้กๆ ปี

จะมผีูค้นทัว่ทกุสารทศิตา่งมานมัสการเป็นจํานวนมากเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ-ซวัเถา(สนามบนิเจยีหยางเฉาซาน)
(13.10-17.00)   

�  

✈ 
HAIRUN HOTEL OR SAME 

2 ซวัเถา-ศาลเจา้พอ่เสอื(เฮยีงบูซ้วั)-ไตฮ่งกง �  �  �  HAIRUN HOTEL OR SAME 

3 แตจ้ิว๋-วัดไทย-วัดไคหยวน-ผ่านชมสะพานวัวคู่-ศาลเจา้มังกรเขยีว �  �  �  HAIRUN HOTEL OR SAME 

4 อสิระเยีย่มญาต ิ �  X X HAIRUN HOTEL OR SAME 

5 
ซวัเถา(สนามบนิเจยีหยางเฉาซาน)-กรงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ
(10.00-12.10) �  ✈ 
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูอํ่าเภอเฉาหยาง(เตีย่เอี๋ย) เขา้ชมและนมัสการ ศาลเจา้ไตฮ่งกง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง) ซึง่เดมิท่านเกดิในสมัยราชวงศซ์่ง สอบไดจ้ิน่สือ้เป็นขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่แต่เห็นว่าการเมือง

การปกครองและขา้ราชการในสมัยนัน้ไม่ด ีท่านจงึตัดสนิใจบวชเป็นพระ เดนิธุดงคม์าถงึหมู่บา้นเหอผงิหลี ่

อําเภอเตีย่เอ๋ย มณฑลกว่างตง ทา่นไดส้รา้งวัด สรา้งโรงเรยีน สรา้งสะพานและชว่ยรักษาชาวบา้นทีเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย หลงัมรณภาพชาวบา้นไดฝั้งศพ ณ ทีเ่หอผงิหลีแ่ละสรา้งศาลเจา้ไว ้หลังจากเมืองจีนเปิดประเทศ ชาว

จีนโพน้ทะเลไดร้ะดมเงนิบรจิาคร่วมกับเทศบาลเมืองแตจ้ิว้เพื่อบูรณะซ่อมแซม และเปิดใหเ้ป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วในทีส่ดุ ในประเทศไทยก็มีศาลเจา้ไต่ฮงกง หรือทีรู่จ้ักกัน คอื มูลนธิปิอเต็กต ึง้น ัน้เอง เดนิทาง

ออกจากอําเภอเฉาหยางสูต่วัเมอืงซวัเถา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... เมนอูาหารแตจ้ ิว๋ 18 อยา่ง 

  พกัที ่HAIRUN HOTEL OR SAME 

วนัที ่3 แตจ้ ิว๋-วดัไทย-วดัไคหยวน-ผา่นชมสะพานววัคู-่ศาลเจา้มงักรเขยีว 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงแตจ้ ิว๋(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ตัง้อยู่ทางตอนใต ้ของประเทศจีนใน

มณฑลกวางตุง้ มีชายฝ่ังทะเลยาว 325 กโิลเมตร เมืองซัวเถา ในอดตีเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็ก ๆ 

ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึน้เป็นเมืองท่านานาชาตใินศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขต

เศรษฐกจิพเิศษของ จีน อันประกอบไปดว้ย เซนิเจิน้ , จูไห่ , เซีย่ะเหมนิ และซัวเถา ในทศวรรษที ่80   

ปัจจุบันมสีถานะเทยีบเทา่กบัเมอืงเซนิเจิน้ , จูไห่และเซีย่ะเหมนิ ซึง่เป็นศนูยก์ลางธุรกจิการคา้ในแถบภมูภิาค

แถบนี้  จากนัน้นําทา่นชม วดัไทย ตัง้อยู่ตดิวัดไคหยวน ซึง่เจีย่ฮุ่ยหยูไดร้วมเงนิสมทบของชาวจีนโพน้ทะเล

ในประเทศไทย รวมทัง้ใชส้มบัตสิว่นตัว สรา้งวัดไทยขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1985 แลว้เสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1992 เบกิ

พระเนตรโดยหลวงจนีในประเทศไทย นําทา่นนมัสการพระพุทธชนิราชทีอ่ัญเชญิมาจากประเทศไทย ในวัดมี

วหิาร เจดยีท์รงไทย ออกแบบโดยชา่งไทย  

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร … เมนอูาหารเจ 

บา่ย   

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นนมัสการขอพร เจา้แม่กวนอมิพันมอื ที ่วดัไคหยวน เป็นวัดทีส่รา้งข ึน้มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 687 เคยถกูไฟ

ไหมไ้ปหลายคราแตก่็ไดร้ับการบูรณะใหก้ลบัมามสีภาพคงเดมิทกุครัง้ นําทา่น ผา่นชมสะพานววัคู ่หรอืมีอีก

ชือ่หนึง่ว่า เซยีงจือ่เฉียว เป็นสะพานโบราณของจนี มคีวามยาวกว่า 515 เมตร และยังถอืว่าสะพานแห่งนี้เป็น

สญัลกัษณ์ประจําเมอืงแตจ้ิว๋ และนําท่านชม กําแพงเมืองโบราณ ซึง่เป็นกําแพงทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมืองแตจ้ิว๋ 
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นําท่านสู ่ศาลเจา้มังกรเขยีว ใหท้่านไดไ้หวข้อพร เสรมิความเป็นสริมิงคล ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านกลับสู่

เมอืงซวัเถา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    ...เมนหูา่นพะโล ้

   พกัที ่ HAIRUN HOTEL OR SAME 

วนัที ่4 อสิระเยีย่มญาต ิ

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 อสิระเยีย่มญาตทิัง้วัน (ไม่รวมไกด ์ไม่รวมรถ ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น) 

   พกัที ่ HAIRUN HOTEL OR SAME 

วนัที ่5 ซวัเถา(สนามบนิเจยีหยางเฉาซาน)-กรงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ(11.10-13.10) 

เชา้    รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  สมควรแกเ่วลาเดนิทางสูส่นามบนิ 

10.00 น.   เดนิทางกลบั กรุงเทพ โดยเทีย่วบนิที ่CZ8355 

หมายเหตพุเีรยีดเดนิทางวนัที ่27-31 ม.ีค.62 

ไฟลท์ขากลบัเปลีย่นเวลาบนิเป็น  08.25-10.30 น. (ไมร่วมอาหารเชา้) 

12.10 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ 

 

 

  

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัร ์: ซวัเถา แตจ้ ิว๋ เยีย่มญาต ิ  5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนา่เซา้เทริ ์  (GO1SWA-CZ001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่05-09 ธ.ค. 61 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 10,788.- 

วนัที ่16-20 ม.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 10,788.- 

วนัที ่20-24 ก.พ. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 10,788.- 

วนัที ่27-31 ม.ีค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,500.- 10,788.- 

****  ราคาเด็กทารก(อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั)  ทา่นละ 6,900.- 
ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ วซีา่ *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 1,500 บาท*** 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

*** หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจํีานวนผูโ้ดยสาร 

จํานวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จํีานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวรไ์ทย 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน้ํ่าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 1 ใบไม่เกนิ 23 กโิลกรัม/ทา่น  
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3. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

6. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิมัคคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

8.  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีวซีา่แบบธรรมดา 4 วันทําการ (1,500 บาท) 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2.  คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

3.  คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิและอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือ

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  
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-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. สาํหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของทา่นเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ   6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการทํางาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์........................... ............... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 
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ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูข ึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ 


