
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรม : 13528 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

นมสัการศาลเจ้าพ่อเสือ ไต่ฮงกง 
ชมเมืองโบราณแต้จ๋ิว ผา่นชมสะพานเซียงจ่ือ 

นมสัการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพนัมือ ท่ี วดัไคหยวน 

สมัผสัวิวถนนเรียบชายหาดท่ีเซ๊ียะเหมิน 

พกัโรงแรม 4 ดาว 



โดยสายการบิน Shenzhen Airline (ZH) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

วนัท่ี รายการทวัร ์ อาหาร โรงแรมท่ีพกั 

วนัแรก กรงุเทพฯ– ฉวนโจว(ZH 8012 // 16:15-20:20) – เซีย๊ะเหมนิ - เขา้ทีพ่กั X X X 
XIANGLU GRAND HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่2  
เซีย๊ะเหมนิ – เดนิทางสูซ่วัเถา – เฮยีงบซูวั – ไต่ฮงกง - ถนนคนเดนิฮวัเฉียว – 
เขา้ทีท่พีกั    

HAPPY HOTEL 
หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่3 
ซวัเถา - เดนิทางสูเ่มอืงแตจ้ิว๋ - ก าแพงเมอืงโบราณ (กูเ่ฉิง) - วดัไคหยวน -ผา่น
ชมสะพานเซยีงจื่อ – ชมเมอืงโบราณแตจ้ิว๋–กลบัเซีย๊ะเหมนิ – รา้นชา - เขา้ทีพ่กั 

   
XIANGLU GRAND HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่4  
เซีย๊ะเหมนิ – วดัหนานผูโ่ถว – ถนนเรยีบชายหาด – รา้นยา - รา้นเครือ่งครวั – 

เกาะกูล่ ัง่ยี ่– แวะชมถนนคนเดนิหลงโถวลู่ – Sunlight Rock –  
ชมสวนสาธารณไป่ลู่โจว (Bail Zhou Park) -  เขา้ทีพ่กั 

   
XIANGLU GRAND HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

วนัที ่5 
เซีย๊ะเหมนิ - รา้นผา้ไหม - เดนิทางสูส่นามบนิฉวนโจว -กลบักรงุเทพฯ  
(ZH 8011 // 13:00-15:15)  X X  

หมายเหตุ: ราคาขา้งตน้รวมคา่วซีา่จนีเดีย่วแลว้ 
 ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิหวัหน้าทวัร์, ไกด์และคนขบัรถ 1,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  

ส าหรบัท่านทีร่บัประทานอาหารพเิศษ เช่น อาหารเจ หรอืไม่ทานหม ูไมท่านไกห่รอืสตัวปี์ก ไม่ทานเนื้อสตัว ์และมคีวามจ าเป็น
ใหท้างบรษิทัฯ จดัเตรยีมอาหารไวใ้ห้ท่านเป็นพเิศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดนิทางรบัประทานทีร่ะบุไวใ้นรายการแลว้ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิตามจรงิหน้างาน 

โปรแกรมทวัรน์ี้ไม่เหมาะส าหรบัลกูคา้ทีใ่ชว้ลิแชร!์!! 
 

 

 

 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่ใช้เตียง  พกัเด่ียว กรุป๊ไซด ์

07-11 มิถนุายน 2562 

14-18 มิถนุายน 2562 

21-25 มิถนุายน 2562 
15,999.- 14,999.- 4,000 20 + 1 



วนัแรก      กรงุเทพฯ – ฉวนโจว - เซ๊ียะเหมิน - เข้าท่ีพกั 

14.30 น.  พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ เซนิเจิ้นแอร์
ไลน์ โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเชค็เอกสารสมัภาระและทีน่ัง่ก่อนออกเดนิทาง 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

16.15 น.  น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงฉวนโจว โดยเทีย่วบนิที ่ZH 8012 // 16:15-20:20  (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง) 
20.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิฉวนโจว จิน้เจยีง เมอืงฉวนโจว (เวลาท้องถิ่น เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 
หลงัจากผ่านด่านศุลกากรเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเซีย๊ะเหมนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็น
หวัเมอืงส าคญัของมณฑลฝเูจีย้น ไขมุ่กแห่งทอ้งทะเลสญัลกัษณ์ คอื นกกระยางขาว เป็นศนูยก์ลางของการพาณิชยห์นึ่งในห้า
เขตของจนี น าท่านสู่ทีพ่กั 

พกัท่ี XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
http://www.xianglugrand.com/


วนัท่ี 2      เซ๊ียะเหมิน – เดินทางสู่ซวัเถา – เฮียงบซูวั – ไต่ฮงกง - ถนนคนเดินฮวัเฉียว – เข้าท่ีทีพกั 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 1) 
...หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่เมืองซวัเถา จากนัน้น าทา่น เฮียงบู้ซวั ตัง้อยูท่ ีอ่ าเภอลู่เฟิง สรา้งในสมยัราชวงศซ์่ง มกีารบรูณะ
ซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของลทัธเิต๋าทีใ่หญ่โต ใหท้่านไดน้มสัการ ศาลเจ้าพ่อเสือ ซึง่ถอืเป็นองคจ์รงิทีท่างไทย
ไดจ้ าลองมาสู่ศาลเจา้พ่อเสอืบรเิวณเสาชงิชา้ ชาวจนีแตจ้ิว๋ถอืวา่ในชวีติหนึ่งส าหรบันกัธรุกจิจนีแลว้จะตอ้งมานมสัการสกัครัง้
หนึ่ง ซึง่คนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการทีเ่ฮยีงบูซ้วันี้แลว้ กลบัมากจ็ะประสบแต่ความส าเรจ็ทางดา้นการคา้และท าธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลไต่ฮงกง ซึง่อยูท่างดา้นเหนือของเมอืงเฉาหยาง แต่เดมิเป็นสสุานของ ซง่ไต่ฮงกงโจวซื่อ เป็น
ศาลเจา้ทีม่าขอพรเรื่องสุขภาพ และเป็นแหล่งก าเนิดของปอเต๊กตึง้ในประเทศไทย 
 

 

 

  

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 2) 
 

 

...หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัเสรจ็ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่ถนนคนเดินฮวัเฉียว ทีม่ซีือ้ผา้และของพืน้เมอืงใหท้่านเลอืกซือ้
มากมายตามอธัยาศยั 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลานัดหมายน าท่านรบัประทานอาหารเยน็ 

ค า่      รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ 3) 
พกัท่ี  HAPPY HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.happyhotelshantou.com/  
 

วนัท่ี 3      ซวัเถา - เดินทางสู่เมืองแต้จ๋ิว - ก าแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) - วดัไคหยวน - ผ่านชมสะพานเซียงจ่ือ –  
               ชมเมืองโบราณแต้จ๋ิว – กลบัเซ๊ียะเหมิน – ร้านชา - เข้าท่ีพกั 
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 4) 
...หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่เมืองแต้จ๋ิว ตัง้อยูด่า้นเหนือของซวัเถา 30 กโิลเมตร เป็นเมอืงโบราณเมอืงหนึ่ง มปีระวตัมิา 
2,000 กวา่ปี จากนัน้น าท่าน ชมก าแพงเมืองโบราณ (กู่เฉิง) ซึง่เป็นก าแพงทีต่ ัง้อยูใ่จกลางเมอืงแตจ้ิว๋...จากนัน้น าท่าน
นมสัการขอพร เจ้าแม่กวนอิมพนัมือ ท่ี วดัไคหยวน เป็นวดัทีส่รา้งขึน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหมไ้ปหลายคราแต่ก็
ไดร้บัการบรูณะใหก้ลบัมามสีภาพคงเดมิทุกครัง้ 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...จากนัน้น าท่าน ผ่านชม สะพานววัคู่ หรอืมอีกีชื่อหนึ่งวา่ เซียงจ่ือเฉียว เป็นสะพานโบราณของจนี สรา้งในสมยัราชวงศซ์่ง
ปี ค.ศ. 1170 ใชเ้วลาสรา้ง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร 

http://www.happyhotelshantou.com/contact_us/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 5) ( พิเศษ !! เมนู อาหารแต้จ๋ิว) 
...จากนัน้น าท่านชมเมืองโบราณแต้จ๋ิว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มงิและชงิ ชมความเป็นอยู่ของคนแตจ้ิว๋ตัง้แต่
สรา้งเมอืงจนถงึปัจจุบนั และถนนคนเดนิไผฟางลู่ทีม่ซีุม้ประตทูีร่ะลกึของจอหงวนและขนุนางชาวแตจ้ิว๋เรยีงรายกนัท่ามกลาง
อาคารโบราณกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของทัง้ชาวจนีในประเทศและจนีโพน้ทะเล ทัง้เป็นจุดหมายของทวัรไ์ทยทีพ่าชาว
จนีกลบัมาเยีย่มเยอืนถิน่ก าเนิดบรรพบุรษุ รา้นคา้ทนัสมยัและคาเฟ่ รวมถงึบทูคีโฮเทลซุกซ่อนอยูต่ามตรอกเก่าของแตจ้ิว๋อยา่ง
งดงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัเมืองเซ๊ียะเหมิน...จากนัน้น าท่านชมิ " ชาออู่หลง " และชาทีม่ชี ื่อเสยีงอื่น ๆ เช่น ชาแดง 
ชาผลไม ้ชามะล ิชากุหลาบ ฯลฯ 
ค า่        รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ 6) 
พกัท่ี    XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xianglugrand.com/


วนัท่ี 4      เซ๊ียะเหมิน – วดัหนานผู่โถว – ถนนเรียบชายหาด – ร้านยา – ร้านเครื่องครวั – เกาะกู่ล ัง่ย่ี –  
               แวะชมถนนคนเดินหลงโถวลู่ – Sunlight Rock – ชมสวนสาธารณไป่ลโูจว (Bail Zhou Park)  
เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 7) 
…หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เสรจ็ น าท่านเดนิทางสู่ วดัหนานผู่โถว วดัส าคญัขนาดใหญ่ของเมอืงเซีย่ะเหมนิ เป็นวดัพุทธที่
สรา้งขึน้ในช่วงราชวงศถ์งั ภายในมหีอราชาสวรรคป์ระดษิฐาน พระสงักจัจาย และ ราชาสวรรค ์4 องค ์หอตา้สงป่าวเตีย้น 
ประดษิฐานพระพุทธรปู 3 องค ์คอื พระพุทธเจา้องคใ์นอดตี ปัจจุบนั และ อนาคต ทีฐ่านดอกบวัสลกัเป็นเรื่องราวพุทธประวตั ิ
และ การเดนิทางไปอญัเชญิพระไตรปิฎกของพระถงัซ าจัง๋ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมทวิทศัน์อนัสวยงามของชายหาดเซีย่ะเหมนิจาก ถนนเรียบชายหาด หรือถนนหวนเต่า เป็นบรเิวณทีท่ าใหเ้หน็วา่
เกาะเซีย่ะเหมนิกบัเกาะไตห้วนัอยูใ่กลก้นัมาก เพราะถ้ายนือยูบ่รเิวณนี้สามมารถมองเหน็เกาไตห้วนัได้เลย ถนนเรยีบชายหาด 
เป็นถนนทีอ่ยูต่ดิกบัชายทะเล เป็นถนนทีม่กีารวางผงัเมอืงไวอ้ย่างเป็นระเบยีบ และปลอดภยัมาก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่องทาง
จราจร คอืถนนส าหรบัรถยนตว์ิง่ ถนนส าหรบัจกัรยาน และถนนส าหรบัคนเดนิ ท าไวเ้พื่อใหผู้ค้นทัว่ไป และนกัทอ่งเทีย่วไดม้า
พกัผ่อนหยอ่นใจ ชมววิทวิทศัน์ความงามของชายหาดทีน่ี่ใชง้บประมาณในการสรา้งสงูถงึ 3,800 ลา้นหยวน ถนนเรยีบชายหาด
เซยีะเหมนิเป็นบรเิวณทีท่ าใหเ้หน็วา่เกาะเซยีะเหมนิกบัเกาะใตห้วนัอยูใ่กลก้นัมาก เพราะถ้ายนือยูบ่รเิวณนี้สามารถมองเหน็
เกาะไตห้วนัไดเ้ลย ปัจจุบนัผูค้นทัว่ไปและนกัท่องเทีย่วจะแวะมาพกัผ่อนหยอ่นใจ และชมววิทวิทศัน์ความงามของชายหาด ณ 
บรเิวณนี้... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าท่านแวะ ชมศนูยวิ์จยัยาจีน แหล่งแนะน า สรรพคุณ ส่วนผสมมยีาสมุนไพรจนีมากมายไม่วา่จะเป็นยาครมี ฯลฯ หลาย
หลายใหท้่านไดเ้รยีนรู…้จากนัน้แวะ ร้านเครื่องครวั ใหท้่านชมผลติภณัฑข์องใชเ้ครื่องครวั อาทเิชน่ มดี หมอ้ ฯลฯ ท่าน
สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ 8) (เมนูซีฟู๊ ด) 
…น าท่านเดนิทางสู่ เกาะกู่ล ัง่หว่ี ตัง้อยูท่ศิตะวนัตกเฉียงใตข้องเซีย่เหมนิ และเนื่องจากรอบๆเกาะนี้จะเกดิคลื่นซดัสาดกระทบ
กอ้นหนิรมิหาดอยูเ่ป็นเนืองนิจ จงึก่อใหเ้กดิเป็นเสยีงดงัดัง่เสยีงกลองชึง่เป็นทีม่าของชื่อเกาะแหง่นี้ในอดตีเคยเป็นทีต่ ัง้สถาน
กงสุลของประเทศต่างๆเช่น สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยสถาปัตยกรรมตวัอาคารจะเป็นแบบเมดเิตอรเ์รเนียน อกีทัง้
ทวิทศัน์ธรรมชาตทิีม่ชีายหาดและน ้าใสอนัสวยงาม ผนวกกบัปราศจากมลภาวะควนัรถยนตท์ีถู่กจ ากดัหา้มวิง่บนเกาะ จงึท าให้
อากาศของทีน่ี่บรสิุทธิม์ากแหง่หนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ถนนคนเดินหลงโถวลู่ เป็นถนนคนเดนิที่อยู่บนเกาะ ให้ท่านได้อสิระช้อปป้ิงสนิค้าพื้นเมอืง และ
สนิคา้ต่างๆ ตามอธัยาศยั...น าท่านสู่ Sunlight Rock ซึง่เป็นจุดทีส่งูทีสุ่ดของเกาะ ตัง้อยู่บนเขาหวัมงักร (Tiger Head Hill) ซึ่ง
ตัง้อยูท่างตะวนัออกของหาด เมื่อพระอาทติยข์ึน้ทางทศิตะวนัออก แสงอาทติยจ์ะตกกระทบที่กอ้น หนิดงักล่าว จงึเป็นที่มาของ
ชื่อ Sunlight Rock 
...จากนัน้น าท่านชมววิ ณ สวนสาธารณะไป๋ลู่โจว ซ่งึเป็นสวนสาธารณะที่ววิทวิทศัน์ สวยงามมากที่หนึ่งของเซี๊ยะเหมนิ ให้
ท่านถ่ายรปูเพื่อเป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่        รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (มือ้ 9) (เมนูสก้ีุกะทะร้อน) 
พกัท่ี    XIANGLU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.xianglugrand.com/ 

วนัท่ี 5      เซ๊ียะเหมิน – แวะร้านผ้าไหม – เดินทางสู่สนามบินฉวนโจว - กลบักรงุเทพฯ 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกั (มือ้ 10) 
...หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เสรจ็ น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ใหท้่านชมผลติภณัฑผ์า้ไหมขึน้ชื่อ ท่านสามารถเลอืกซื้อ
เป็นของฝาก ไดต้ามอธัยาศยั 

...หลงัจากนัน้ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินฉวนโจวกลบักรงุเทพฯ 

13.00 น.   เหริฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ZH 8011 / 13:00-15:15 (มอีาหารบรกิารบนเครื่อง)  
15.15 น.   ถงึท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ… 

************************************************************ 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 
ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอื่นๆโดยมติอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้าโดยมคัคุเทศก์และคนขบัจะเป็น
ผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางนั ้นๆเป็นหลกั จงึขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

* ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 
* ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xianglugrand.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนั 

 น ้าหนกัสมัภาระ ท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรมั จ านวน 1 ใบ สมัภาระตดิตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน  
น ้าหนกัตอ้งไม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ 

 โรงแรมทีพ่กัตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าเดีย่วเขา้เมอืงจนี 

 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี
อุบตัเิหตุในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ **คุม้ครองตัง้แต่อาย ุ1–75 ปี เท่านัน้** หมายเหตุ : 
กรณีทีล่กูคา้อายตุัง้แต่ 76 -80 ปี คุม้ครองเพยีง 50% ของ วงเงนิความคุม้ครองกรณีเสยีชวีติและ ค่ารกัษาพยาบาล (*** 
อาย ุ81 ปีขึน้ไม่รบัคุม้ครอง ***) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่ามนิิบาร¬์ในหอ้ง
และค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

 ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนกัเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

 ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
 ค่าทิปมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์1,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
 ท่านจะตอ้งช าระเงนิค่ามดัจ า จ านวน 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชัว่โมงตามวนัทีก่ าหนดให ้หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง 

พรอ้มส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่อีายจุนถงึวนัเดนิทางไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 

 ท่านจะตอ้งช าระเงนิเตม็จ านวนอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรอืตามวนัทีก่ าหนดให ้มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

 ราคาทวัรข์า้งตน้อาจมกีารปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม เช่น สายการมกีารขึ้นภาษนี ้ามนัหรอืภาษ ีสนามบนิ ฯลฯ 

 เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที่ ทีร่ะบุบนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไม่ สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการคนืเงนิ
ทัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 

 เพื่อใหก้ารสัง่ซือ้ และตกลงซือ้ขายสนิคา้บรกิาร จากบรษิทัฯ เป็นไปโดยสมบรูณ์ กรณุาด าเนินการดงัต่อไปนี้    
1) ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ใหต้รงกบั หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

1.1 ชื่อ + นามสกลุ ของผูโ้ดยสารทุกคน    



1.2 ค าน าหน้า ชื่อ เช่น Mr./Mrs./Miss. (กรณีทีม่ ีชื่อชัน้ยศ/ทางต ารวจ/ทหาร (และตอ้งการระบุ) เป็นตน้    
1.3 กรณีมเีดก็ร่วมเดนิทาง โปรดตรวจสอบวา่อายเุดก็นัน้ๆอยูใ่นเกณฑท์ีจ่ะตอ้งใชร้าคาทวัรป์ระเภทใด   
1.4 โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของผูโ้ดยสารและผูร้่วมเดนิทางทุกท่าน วา่จะตอ้งคงมอีายุ
เหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืน ขึน้ไป 

*** ลกูคา้ท่านใดมวีซี่าจนีอยูใ่นเล่มพาสปอรต์ ทางตม. จะถอืวา่ท่านใชว้ซี่าในเล่มผ่านด่านในการเขา้ เมอืงจนี บรษิทัฯ 
ทวัรไ์มส่ามารถยืน่เป็นวซี่ากรุ๊ปใหไ้ด ้และถ้าท่านใดไม่แจ้งวา่มวีซี่าจนีอยูใ่นเล่ม พาสปอรต์อยูแ่ลว้ กรณีทีม่คี่าใชจ้่าย
เกดิขึน้ทางลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบเองทัง้หมด ***   

2.) ความผดิพลาดในขอ้ 1.1–1.4 อาจสามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงไดห้ากยงัไมไ่ดม้กีารออกบตัรโดยสาร ทัง้นี้หากมตีรวจพบ
ความผดิพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใดๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายในการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เอง ส่วนในกรณี 1.4 ผูซ้ ือ้ จะตอ้งเป็นผู้
ตรวจสอบ และเตรยีมความพรอ้มของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ ไม่สามารถด าเนินการใดๆ แทนท่านไดท้ ัง้สิน้ 

3.) กรณีทีท่่านไม่ไดท้ าการทกัทว้งใดๆ แบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดต้กลงรบัทราบเงื่อนไขและขอ้ 
ก าหนดทัง้หมดของบรษิทัฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยหากเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ บรษิทัฯ ไม่ตอ้งรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 เมื่อท าการช าระเงนิค่ามดัจ าหรอืยอดเตม็แลว้ กรณีทีท่่านไมส่ามารถเดนิทางไดไ้ม่วา่จะกรณีใดๆ กต็ามไมส่ามารถ 

ขอคนืเงนิมดัจ าไดแ้ละจะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าตัว๋เครื่องบนิ หรอืค่าใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้ อาทเิช่นค่าวซี่า, ค่าการนัตหีอ้งพกั หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีต่ามจรงิ 
 กรณยีกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 10 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าตัว๋เตม็ราคา 
 กรณียกเลกิการเดนิทางก่อนวนัเดนิทาง 3 วนัท าการ หรอื NO SHOW ในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่คนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี  
 เมื่อท่านไดต้กลงช าระเงนิไม่วา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษิทัฯจะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้แลว้ 

หมายเหตุ : เง่ือนไขส าคญัท่ีท่านควรทราบก่อนการเดินทาง 
1. ส าหรบัท่านทีป่ระสงคจ์ะระบุทีน่ัง่ (เลอืกทีน่ัง่ถูกใจ PICK A SEAT) ตอ้งตดิต่อที ่เคารต์อรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทาง และช าระค่า
ระบุทีน่ัง่ดว้ยตนเอง 
2. การท่องเทีย่วประเทศจนีนัน้จะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรฐับาล เพื่อเป็นการสง่เสรมิการท่องเทีย่วดงักล่าว คอืรา้น
หยก รา้นบวัหมิะ รา้นผา้ไหม รา้นยางพารา รา้นจวิเวอรี ่เป็นตน้ หากท่านใดไม่เขา้รา้นดงักล่าว จะตอ้งจ่ายค่าทวัรเ์พิม่ และ 
ทางบรษิทัฯ จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขดงักล่าวแลว้   
3. คณะเดินทางจ าเป็นต้องมีขัน้นต า่ 15 ท่าน หากต ่ากวา่ก าหนด คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการงดออกเดนิทาง หรอื เลื่อนการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหน้าเพื่อวาง
แผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กรุณาอยา่เพิง่คอนเฟิร์มลางาน   
4. เนื่องจากการท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวน 
สทิธิ ์ท่านไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วนทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร  
5. กรณีท่ีท่านถกูปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ และ จะไม่ 



สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรยีบร้อยแล้วหากวนัเดินทาง เจ้าหน้าท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออกและ
เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต์ของท่านช ารดุ เช่น เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มหีน้าใดหน้า
หนึ่งหายไป มกีระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิหรอืเจา้หน้าทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดงันัน้กรุณา
ตรวจสอบสภาพหนงัสอืเดนิทางของท่านให้เรยีบรอ้ยก่อนออกเดนิทาง กรณชี ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศเพื่อท าหนงัสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอ้างองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพื่อ
ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนงัสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาทีบ่รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ออกตัว๋เครื่องบนิ จะ
สามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มคี่าใชจ้่าย แต่หากออกตัว๋เครื่องบนิเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตัว๋เครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 15-20 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละกรุ๊ปเป็นส าคญั 

6. ข้อมลูเพ่ิมเติม เรื่องตัว๋เครื่องบิน ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป - กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการ
เลื่อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบรษิทัทวัรเ์รยีกเกบ็ 
7. เก่ียวกบัการจดัท่ีนัง่บนเครื่องบิน จะเป็นไปตามทีส่ายการบนิก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่
ทัง้นี้และทัง้นัน้ ทางบรษิทัจะพยายามใหท้่านทีม่าดว้ยกนั ไดน้ัง่ดว้ยกนั อยา่งทีด่สีุด 
8. กรณียกเลิกการเดินทาง และทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตัว๋รฟัีนได ้หมายถงึ เรยีกเงนิคนืได้
บางส่วน) ผูเ้ดนิทางจ าเป็นจะตอ้งรอรฟัีนตามระบบของสายการบนิเท่านัน้  
9. ข้อมลูเพ่ิมเติม เรื่องโรงแรมท่ีพกั เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั
แบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั หรอื อาจอยูค่นละชัน้ คนละอาคารกนั ซึง่ขึน้อยูก่บัระบบการจดัการของโรงแรม 
10. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสาย
การบนิ โรงแรม ทีพ่กั การจราจร เหตุการณ์ทางการเมอืง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบตัเิหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาต ิ
วาตภยั อคัคภียั หรอืไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใดๆ กต็าม (ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีน่อกเหนือการควบคุมจากทางบรษิทั) โดยทางบรษิทั
จะค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคญั 

11. กรณีทีท่่านตอ้งการยกเลกิการเดนิทาง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมอืง สายการบนิ สภาพอากาศ ภยั
ธรรมชาต ิวาตภยั อคัคภียั ทัง้ๆ ทีส่ายการบนิ หรอืในส่วนของการบรกิารทางประเทศทีท่่านเดนิทางท่องเทีย่ว ยงัคงใหบ้รกิาร
อยูเ่ป็นปกต ิทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด หรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
12. หากในวนัเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
คนืค่าใชจ้่าย เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้บริษทัฯ จะไม่
รบัผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 

- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง หา้มผูเ้ดนิทาง เดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของห้ามน าเขา้ประเทศ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยีดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีท่างกองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มเดนิทาง 
- กรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผู้โดยสารเอง 
- กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ี 

พ านักอยู่ในประเทศไทย 

- ขอสงวนสิทธ์ิการเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ  



- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของบริษทัฯ  

- บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อบุติัเหตจุากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

- เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

- รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รบัการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัใน 
ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
- กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อน 
การเดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเริม่จองทวัร ์มฉิะนัน้บรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได ้ 
- มคัคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มสีทิธใินการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนผู้จดั นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้ 
- กรณีต้องการพกัแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวนสทิธใินการ
จดัหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพกัคู่ และ 1 หอ้งพกัเดีย่ว อาจไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่ หรอื หากมทีางบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ตามจรงิทัง้หมด 
 

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

เอกสารท่ีต้องเตรียมในการยืน่วีซ่า 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน  มหีน้าวา่งประทบัตรามากกวา่ 2 หน้าคู่   
2. ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน และ ส าเนาเปลีย่นชื่อ – นามสกุล (ถ้าม)ี 
3. เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-นามสกุล ----- หากชื่อ-นามสกุลทีร่ะบุในหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่กบัหนงัสอืเดนิทางเล่มเดมิ
ไม่ตรงกนั ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นชื่อ-นามสกลุทีท่างราชการออกให ้

 3.1 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเดก็ อายตุ ่ากวา่ 6 ปี สติูบตัรตวัจริง และส าเนาบตัรประชาชนบดิา-มารดา 
 3.2 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเดก็ อาย ุ6-18 ปี ส าเนาสตูบิตัร และส าเนาบตัรประชาชนบดิา-มารดา 
 3.3 เอกสารเพิม่เตมิ กรณีเดก็ อายตุ ่ากวา่ 18 ปี ส าเนาสตูบิตัร, หากไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา หรือมารดา ต้องมี

หนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ ออกโดยส านักงานเขตเท่านัน้ 

4. หนังสือรบัรองการท างาน (ในกรณีท่ีผู้เดินทาง ท างานท่ีเดียวกนั 3 ท่านขึ้นไป) 
5. ใบกรอกฟอรม์ข้อมลูส่วนตวัของผู้เดินทาง (พร้อมเบอรโ์ทรติดต่อลกูค้า ) *ส าคญัมาก* เพ่ือน าข้อมลูของลกูค้า
กรอกฟอรม์ย่ืนค าร้องขอวีซ่า     

- กรณีลกูคา้ประกอบธุรกจิส่วนตวั โปรดระบุรายละเอยีดของธุรกจิดว้ยวา่ ท าอะไร 
6. กฎการใช้รปูถ่ายส าหรบัย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

ตามประกาศจากสถานเอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนีประจ าประเทศไทย ผูท้ ีย่ ืน่ค ารอ้งขอวซี่าจนีจะตอ้งใชร้ปูท าการ
ยืน่ค ารอ้ง   โดยรปูทีใ่ชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตามกฎระเบยีบดงัต่อไปนี้  



    6.1 รปูสี พื้นหลงัสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

    6.2 รปูถ่ายขนาด 48 มม. X 33 มม., ความกวา้งส่วนศรีษะ: 15 มม. ถงึ 22 มม.  
          ความสงูส่วนศรีษะ: 28 มม. ถงึ33 มม.  จ านวน 3 ใบ 

ห้ามมีรอยเยบ็แมก็ หรือรอยปากกาใดๆ พื้นหลงัสีขาวเท่านัน้*ส าคญัมาก*  
(สถานทูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัต่อไปน้ี) * มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ วนัท่ี 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป  
ดงัรปูตวัอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  รปูถ่ายจะตอ้งบ่งบอกรปูพรรณสนัฐานของผูย้ ืน่ค ารอ้งไดอ้ยา่งชดัเจน รปูถ่ายหน้าตรง ไม่ย้ิมเหน็ฟัน มองเหน็ทัง้
ใบหน้า และ ใบหทูัง้ 2 ข้างชดัเจน *ส าคญัมาก* 
ไม่หลบัตา ไม่อา้ปาก หรอืยิม้เหน็ฟัน หา้มท าท่าทาง หรอืมสีิง่กดีขวางใดๆทัง้สิน้ ศรีษะเอยีงซา้ยหรอืขวาได ้น้อยกวา่หรอื
เท่ากบั 20 องศา และ แหงนหน้าขึน้ลงได ้น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 25 องศา  
 ห้าม สวมเสือ้สขีาว เช่น เสือ้ยดืสขีาว เสือ้นกัศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ 
 ห้าม น ารปูถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่่ายเล่น หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัต่อใชเ้พื่อยืน่ท าวซี่า 
 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรปูถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหน้าทาปาก 

 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างห ูกิบ๊ตดิผม แวน่ตาด า แวน่ตาแฟชัน่ แวน่สายตา  
 ห้าม สวมใส่คอนแทคเลนสส์ ีหรอื คอนแทคเลนสบ์ิก๊อายสแ์ฟชัน่  
 สามารถสวมเครื่องประดบัทีศ่รีษะ ด้วยเหตผุลทางศาสนาเท่านัน้ 

 ห้าม น ารปูถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสติก๊เกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์จะตอ้งพมิพล์งบนกระดาษส าหรบัรปูถ่าย
เท่านัน้ และจะตอ้งไม่มสีิง่สกปรก หรอืรอยขดีขว่นใดๆทัง้สื้น 

7. ผู้ท่ีประสงคจ์ะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าจนี ท่านจะตอ้ง
รบัผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษิทัฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วซี่า 
/ ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีน
อยา่งน้อย 2 สปัดาห ์

หมายเหต:ุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้องตามกฎระเบียบทีท่างสถานทูตแจ้ง ทางบริษทัจะไม่ท าการยืน่วี
ซ่าให้ 

 

 
 
 



ใบกรอกข้อมูลประกอบย่ืนวซ่ีาจนี 
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง   
  ไม่ได้จดทะเบยีน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
..............รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั(กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)..................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
...................................... .. . . . . .. . .. ..........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานที่ท างาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษยีณอายงุาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ท างาน/ ทีอ่ยู่ ที่เคยท างาน...................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคัญมากกรุณาแจ้งเบอร์ท่ีถูกต้องท่ีสามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
 

             สมาชิกในครอบครัว โสด ขอช่ือบดิาและมารดาหรือ แต่งงานแล้วขอช่ือคู่สมรส 
1. (MISS. / MRS. / MR.)    NAME.............................................SURNAME.......................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.............................................SURNAME.......................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจนีหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจนีแล้ว   
เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดนิทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เม่ือวนัที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์
ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
 

 


