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วันที่ กําหนดการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-หนานหนิง(CZ6100 : 13.15-16.25) 
เหมิงส่ือเถียนเหยียน 

X ✈  MING SHI YI SHUHOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

2 
เหมิงส่ือเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือ
เถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อ
เทียน-นํ้าตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53
เมืองจิง้ซี-บ่อนํ้าพุห่าน 
 
 

   JING XI HUA XIHOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

3 
จิง้ซี-เมืองปาหม่า-ถํา้หน้าต่างสวรรค์ (ถํา้ร้อยนก) 
ถํา้คริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดง
พืน้เมืองปาหม่า-โชว์เมิ่งป่าหม่า 

   BA MA VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

4 ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติ 
กวางสี-ภูเขาชิงซ่ิว 

   VIENNAHOTEL 
หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

5 หนานหนิง-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 10.50-12.10)  ✈ X  

กรุณาเตรียมค่าทปิหัวหน้าทวัร์,ไกด์และคนขบัรถ จํานวน150 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 
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กาํหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน2562-มนีาคม 2563 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ-หนานหนิง-เหมิงส่ือเถียนเหยียน 

10.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ณอาคารผูโ้ดยสาร ขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-Uสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจา้หนา้ที่
จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

13.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองหนานหนิงโดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่ 
CZ6100(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินอู๋ซูเมืองหนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวา่งซีจว้ง เมือง
หนานหนิงเป็นที่รู้จกัในฐานะสถานที่จดังานมหกรรมแสดงสินคา้จีน -อาเซียนเป็นการถาวร เป็น
เมืองแห่งความเขียวขจีที่น่าอยู ่ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ "เมืองสีเขียว" หลงัผา่นพธีิการตรวจคนเขา้
เมือง นาํท่านเดินทางสู่ เหมิงส่ือเถียนเหยียน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูสามช้ันอบเผือกหิมะ 
พักที่ MING SHI YI SHU HOTELหรือเทียบเท่าระดับ4ดาว**** 

วันที่สอง เหมิงส่ือเถียนเหยียน-ล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนเหยียน-การแสดงของชนเผ่าน้อย-เมืองเต๋อ
เทียน-นํ้าตกเต๋อเทียน-หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53-เมืองจิง้ซี-บ่อนํ้าพุห่าน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านล่องแพไม้ไผ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนเหยียน  ซ่ึงห่างจากตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร ถือเป็น
จุดชมววิระดบั AAAA โดย ทศันียภาพสองฝ่ังงดงามดว้ยภูเขา , ลาํนํ้ า และบรรยากาศอนัสดช่ืน
ร่ืนรมยใ์นยามล่องแพท่านจะไดพ้บเห็นวถีิชีวติของชาวชนบทที่ออกมาทาํกิจกรรมประจาํวนั
นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้ม การแสดงของชนเผ่าน้อย นาํท่านเดินทางไปยงัชายแดนจีน -เวยีดนามที่
เมืองเต๋อเทียน(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง)มณฑลกวางสี เพือ่สมัผสักบัความยิง่ใหญ่อลงัการ
ของนํ้ าตกเต๋อเทียนอนัเล่ือช่ือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเขา้สู่เขตอุทยานน่ังรถแบตเตอร่ี เที่ยวชม นํ้าตกเต๋อเทียน ที่มีสมญานามวา่ "มินิไนแองการ่า "

เป็นนํ้ าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (รองจากนํ้ าตกไนแองการ่า ) 
ตวันํ้ าตกมีความกวา้ง  120 เมตรสูงประมาณ  70 เมตรโดยที่อยูฝ่ั่งจีนมี  3 ชั้นซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ัง
เวยีดนามที่มีลกัษณะเป็นนํ้ าตกชั้นเดียว(ซ่ึงฝ่ังเวยีดนามเรียกวา่ นํ้ าตกตาปาเกรียน)โดยความใหญ่โต
ของนํ้ าตกชวนต่ืนตาต่ืนใจแมจ้ะอยูใ่นสถานที่ไกลออกไปก็ยงัสามารถไดย้นิเสียงครึกโครมกึกกอ้ง
ของนํ้ าไหลอยา่งชดัเจน จากนั้นนาํท่านเดินขึ้นไปชม หลักเขตแดนเสาเลขที่ 53  ที่กั้นพรมแดนจีน -
เวยีดนาม ซ่ึงหลกัเขตแดนที่ขึ้นชมนั้นเป็นเสาหินที่มีความสูงประมาณเมตรกวา่ๆเป็นหลกัเขตแดนที่
สร้างโดยฝ่ังจีน 
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 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิง้ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง )จากนั้นนาํท่านชม บ่อนํ้าพุ

ห่าน สวนสาธารณะเอ๋อสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทศันียภาพงามเลิศ มีประวติัศาสตร์ยาวนานมา
กวา่ 700 ปี ตั้งแต่สมยัราชวงศห์มิง มีตาํนานประเพณีพื้นบา้นโบราณหลากหลาย และสถานที่
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น หินแกะสลกั วดัมงักร อนุสาวรียห่์าน เจา้หญิงนิทรา ตน้ไมคู้่รัก เป็นตน้ 
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คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดป่าอบมะนาว 
พักที่ JING XI HUA XI HOTELหรือเทียบเท่าระดับ4ดาว**** 

วันที่สาม จิง้ซี-เมืองปาหม่า-ถํา้หน้าต่างสวรรค์-ถํา้คริสตัล-เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน-การแสดงพืน้เมืองปาหม่า 
                           โชว์เมิ่งปาหม่า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองปาหม่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง)เป็นเมืองที่ไดรั้บการยกยอ่งวา่มี

คนอายยุนื  1 ใน 3 ของโลกเป็นหมู่บา้นอายยุนืที่สุดในโลกและเป็นเมืองที่มีววิทิวทศัน์ที่สวยงาม
เป็นอยา่งมาก จากนั้นนาํท่านเที่ยวชม ถํา้หน้าต่างสวรรค์  (ถํา้ร้อยนก )เป็นถํ้าที่อยูห่่างจากเมืองปา
หม่าประมาณ 20 กิโลเมตรนาํท่านล่องเรือชมความงามของหินงอกหินยอ้ยภายในถํ้ายงัมีคา้งคาวนก
นางแอ่นนกนานาชนิดจึงทาํใหถ้ํ้าน้ีมีอีกช่ือหน่ึงวา่ถํ้าร้อยนกระหวา่งล่องเรือท่านจะไดผ้า่นความมืด
ความสวา่งผสมผสานกนัเหมือนดัง่หยนิหยางซ่ึงเป็นความสมดุลยส์มบูรณ์ของธรรมชาติอาจเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทาํใหค้นที่น่ีมีอายยุนืและนํ้ าในถํ้าเม่ือตอ้งกบัแสงจะเกิดประกายแสงงดงามตาม
ธรรมชาติและเม่ือล่องออกจากปากถํ้าก็เหมือนดัง่ท่านกาํลงัผา่นหนา้ต่างสวรรค ์

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...หมูหอมย่างปาหม่า 
บ่าย นาํท่านชมถํา้คริสตัลถํ้าแห่งน้ีไดส้มญานามวา่ “วังศิลปะธรรมชาติ หรือ วังนํ้าแข็งแกะสลัก” ทนัทีที่

เขา้ไปในถํ้า ท่านจะรู้สึกวา่เหมือนอยูใ่นโลกแห่งเทพนิยาย มีหินงอกหินยอ้ยมากมาย ภายในถํ้าขาว
ใสสะอาดเหมือน “คริสตัล” ที่งอกออกมาจากผนงัถํ้าทั้งดา้นขา้ง ดา้นบน บา้งเหมือนดอกเห็ด บา้ง
เหมือนตน้หญา้ บา้งเหมือนดอกไม ้สวยสดงดงามมาก นอกจากน้ีแลว้ถํ้าน้ียงัไดช่ื้ออีกอยา่งหน่ึงวา่ 
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“ถํ้าคริสตลัอายวุฒันะ” เน่ืองจากภายในถํ้ามีออกซิเจนค่อนขา้งสูงที่กาํลงัรอท่านไปพสูิจน์ หากท่าน
ไดเ้ขา้ไปสมัผสัอากาศ และความสวยงามภายในถํ้าแลว้ท่านจะรู้สึกวา่เหมือนอยูใ่นสรวงสวรรค ์ 

 
 จากนั้น นาํท่านเดินทางไปยงั เกาะหมู่บ้านคนอายุยืน ซ่ึงมีชนเผา่ร้องเพลงตอ้นรับท่านท่านจะได้

ศึกษาขอ้มูลที่น่าสนใจเช่นพชือาหารการกินการออกกาํลงักายที่มีอิทธิพลทาํใหช้าวปาหม่ามีอายยุนื 
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คํา่  รับประทานอาหารคํา่บนเกาะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...แบบพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงพืน้เมืองปา
หม่าเป็นโชวว์ฒันธรรมแสดงเร่ืองราวความงดงามการดาํเนินชีวติของคนกวางสีวฒันธรรมต่างๆ
ของชนเผา่พร้อมด่ืมดํ่าไปกบับทเพลงรักที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใหท้่านประทบัใจและอ่ิมเอมไปกบั
การแสดง 
หลงัอาหารคํ่านาํท่านชม โชว์เมิ่งปาหม่า (Dream Ba Ma)เป็นโชวท์ี่ใชธ้รรมชาติเป็นฉากจริงๆ ทั้ง 
แสง สี เสียง น่าต่ืนตาต่ืนใจและใชน้กัแสดงที่เป็นมืออาชีพ แสดงร่วมกบัชาวบา้นกวา่ 300 คนเป็น
การแสดงที่บอกเล่าเร่ืองราววถีิชีวติของขาวปาหม่า 
พักที่ BA MA VIENNA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ4ดาว**** 

วันที่ส่ี ปาหม่า-เมืองหนานหนิง-พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี-ภูเขาชิงซ่ิว 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหนานหนิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง ) ซ่ึงได้กลายเป็นเมือง

คา้ขายระหวา่งประเทศที่มีการจดังานแสดงสินคา้จีน-อาเซียนขึ้นเป็นปรจาํทุกปี 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...ห่านย่างฮ่องกง 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชนชาติกวางสี( Guangxi Museum of Nationalities)*ปิดทุกวัน

จันทร์*ที่น่ีเป็นสถานที่เดียวที่รวมประวติัความเป็นมาของคนพื้นเมือง เร่ืองราวทางวฒันธรรมและ
ความเป็นอยูข่องชาวจว้งใหไ้ดศึ้กษา โดยเฉพาะกลองอยา่งกลองมโหระทึก หรือ ฆอ้งบั้ง ที่ผกูพนั
กบัชาวจว้งมายาวนาน   สงัเกตไดจ้ากรูปอาคารพพิธิภณัฑก์็สร้างออกมาคลา้ยกลองมโหระทึกอยู่
เช่นกนั 
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จากนั้นนาํท่านชม ภูเขาชิงซ่ิว ซ่ึงเป็นจุดท่องเที่ยวสาํคญัของหนานหนิง  สร้างขึ้นในราชวงศห์มิง 
พื้นที่ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ี มีแค่ 1 หม่ืน 1 พนั 8 ร้อยไร่ เน่ืองจากไม่มีใครซ่อมแซมในระยะ
ยาว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีถูกทอดทิ้งถูกลืม หลงัจากจีนปลดปล่อย รัฐบาลมณฑลกวางสีไดใ้ห้
ความสนใจแก่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งน้ีจึงไดส้ร้างใหม่ จนถึงวนัที่ 1 ตุลาคม 1987 จึงเปิดใหบ้ริการ
แก่นกัท่องเที่ยว ที่น่าชมน่ามองก็คือทศันียภาพระหวา่งทางเช่นเจดีย ์9 ชั้น จุดชมววิเมืองหนานหนิง 
วดักวนอู เจดียม์งักรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยกัษ ์ตน้ปาลม์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และ สวนป่าเขต
ร้อน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้แม่กวนอิมพนักรอนัเก่าแก่ตั้งแต่สมยัราชวงศซ่์ง 

 
คํา่ รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ VIENNA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ4ดาว**** 

วันที่ห้า หนานหนิง-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบริการท่านด้วยอาหารชุด 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอู๋ซู 
10.50 น.  เหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินCHINASOUTHERN AIRLINESเที่ยวบินที่ 

CZ6099 (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... 

********ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ******** 
ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคอืงานของเรา 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ต้ังแต่ 9ท่านขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม หนานหนิง...สละลอยแก้ว 
นํา้ตกเต๋อเทยีนโชว์เมิง่ปาหม่า5วนั4คนื (CZ) 

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัขึ้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ ามนัเพิม่ตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีนํ้ามันณวันที่02ต.ค. 62เป็นเงิน1,600บาท 
3. ค่าวีซ่าจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,650บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม1,125บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ) 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสมัภาระติดตวัขึ้นเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่านนํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน  5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัที่มีอายตุั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ี่มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพยีงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยที่ระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัที่มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี  ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลูีกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบีย้ประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท ขึน้อยู่กับ
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไสเ้ล่ือน , ไสต่ิ้ง, อาการที่เก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา,โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ , ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม, 

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ2-18 ปี 
พักกับผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมต๋ัว 

วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2562 25,999บาท 25,999บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 12-16 ธันวาคม 2562 25,999บาท 25,999บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 25,999บาท 25,999บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 

วันที่ 26-30 มีนาคม 2563 25,999บาท 25,999บาท 4,500 บาท 17,999 บาท 
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จลาจล , นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!ต 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 150 หยวนต่อคน(เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่VAT 7 % และหกัภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวีซ่าจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน ** กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม1,125บาท(อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลิกการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคนืค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพจิารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น 

Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทัวร์ครบ 9 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จํานวนผู้
เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึน้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพือ่ใหโ้ปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯสงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอัตราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางที่มีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พืน้หลังสีขาวเท่าน้ัน!! 

ข้อห้าม: หา้มแม็ครูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว (หา้มใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา ),หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพวิเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านที่ประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สงักดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 
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4. เอกสารที่ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  2 .สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
  3 .สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
  4 .กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
เดินทางพร้อมญาติ 

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที่เขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางที่ช่ือเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาที่ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทํางานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,210บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปที่เขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลีลิทวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีนและตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทําความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจ เรียกขอเอกสารเพิม่เติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!  เพือ่ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต) 
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................ ............... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................... มือถือ.................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน(กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................  รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................... ... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).................................................................................. ........ 
ตําแหน่งงาน.......................................................................................................................... .......................................... 
ที่อยู่สถานที่ทํางาน / สถานศึกษาปัจจุบัน(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่).........................................................................  
....................................................................................... รหัสไปรษณย์ี ....................................... โทร............................ 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
กรณปัีจจุบันท่าน เกษยีณแล้ว ต้องกรอกที่อยู่สถานที่ทํางานล่าสุดก่อนเกษียณ(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
..................................................................................... ...................................................................................................
....................................... ...........................................รหัสไปรษณย์ี ....................................... โทร................................. 
(สําคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทีถู่กต้องทีส่ามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เมื่อวันที่....................... เดือน..................ปี...........................   ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี................. 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพันธ์  
สําหรับคนโสดขอให้ระบุช่ือบิดา-มารดา / สําหรับท่านทีส่มรสแล้วให้ระบุช่ือสาม ีหรือ ภรรยา 
เท่าน้ัน!!(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. บิดาช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... .............................. 
2. มารดา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... ............................. 
3. สามี หรือ ภรรยา ช่ือ (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................................. SURNAME......................................... .............................. 
หมายเหตุ 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัว
ท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 


