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 ครบสตูร ไฮไลท ์หนานหนงิ ปาหมา่  

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

 เทีย่วชมน ้ำตกเตอ๋เทยีน...ตำมรอยซรีีย่ต์ ำนำนรักเหนือภพ 

 สวนเออ๋ฉวน...ไดข้ึน้ชือ่วำ่กุย้หลนินอ้ย 

 สดูรับออกซเิจนเต็มปอด…ถ ้ำครสิตลั ถ ้ำหนิงอกหนิยอ้ยทีส่วยงำมทีส่ดุ 

 เยีย่มชมหมูบ่ำ้นคนอำยุยนื...เป็นหมูบ่ำ้นทีต่ดิ 1 ใน 3 ส ำหรับคนทีอ่ำยยุนืทีส่ดุ 

 เพลดิเพลนิกบัโชวว์ฒันธรรมชนเผำ่ Impression Bama….โชวท์ีม่ชี ือ่เสยีงของปำหมำ่ 

 เทีย่วเต็มอิม่ไมล่งรำ้นชอ้ป 

 พักโรงแรมระดบั 4 ดำว 

 เมนูพเิศษ…หมหูอบปำหมำ่ ห่ำนยำ่ง สกุีเ้ห็ด อำหำรชำวจว้ง 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– หนำนหนงิ-เมอืงฉงจัว่    
 

�  
 

CHONGZUO GUOJI HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

2 
เมอืงฉงจัว่-ตำ้ซนิ-สวนหมงิสือ่เถยีน-น ้ำตกเตอ๋
เทยีน (รวมลอ่งแพ)-เมอืงจิง้ซ ี �  �  �  

HUAXI GUOXI HOTEL หรอื
เทยีบเทำ่ระดับ 4 ดำว 

3 
เมอืงจิง้ซ-ีสวนเออ๋ฉวน-ปำหมำ่-โชวว์ัฒนธรรมชน
เผำ่ (Impression Bama) 

�  �  �  
BAMA SHOU XIANG 

INTERNATIONAL HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

4 
ถ ้ำครสิตลั-ถ ้ำหนำ้ตำ่งสวรรค-์หมูบ่ำ้นคนอำยยุนื- 
พพิธิภณัฑค์นอำยยุนื-ปำหมำ่-หนำนหนงิ 

�  �  �  
NANNING VIENNA 

INTERNATIONAL HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว 

5 หนำนหนงิ – สวุรรณภมู ิ 
    

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 200 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น  
(ขาไปและขากลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง    

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– หนานหนงิ-เมอืงฉงจ ัว่ 
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคำนเ์ตอร ์

U สำยกำรบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจำ้หนำ้ทีค่อยใหก้ำรตอ้นรับและอ ำนวยควำม 
สะดวกตรวจเชค็สมัภำระและเอกสำรกำรเดนิทำงใหก้บัทกุทำ่น 

13.00 น. ออกเดนิทำงสู ่เมอืงหนำนหนงิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวำงส ี
โดยสำยกำรบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

16.00 น. เดนิทำงถงึ เมอืงหนานหนงิ  เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองตนเอกวำงส ีอันเป็นเสน้ทำงส ำคัญในกำร
เชือ่มตอ่กบัประเทศเวยีดนำมและชำยฝ่ังทะเลตดิกบัทะเลจนีใต ้จงึท ำใหห้นำนหนงิกลำยเป็นเมอืงคำ้ขำย
ระหวำ่งประเทศทีม่กีำรจัดงำนแสดงสนิคำ้จนี-อำเซยีนขึน้เป็นประจ ำทกุปี หลังจำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่
เมอืงฉงจ ัว่ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.5 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีช่ำยแดนตดิกบัประเทศเวยีดนำม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั CHONGZUO GUOJI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      

เมอืงฉงจ ัว่-ตา้ซนิ-สวนหมงิสือ่เถยีน-น า้ตกเตอ๋เทยีน (รวมลอ่งแพ)-เมอืงจิง้ซ ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
  

น ำทำ่นเดนิทำงออกสู ่เมอืงตา้ซนิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)  
จำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม สวนหมงิสือ่เถยีน สวนทีไ่ดรั้บ 
กำรยอมรับวำ่งดงำมระดับ AAAA บรเิวณรอบๆ ทำ่นจะ 
ไดเ้ห็นทัศนยีภำพทีเ่ต็มไปดว้ยภเูขำ และแมน่ ้ำ  
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น ำทำ่นเทีย่วชม น า้ตกเตอ๋เทยีน ตัง้อยูท่ีอ่ ำเภอตำ้ชนิ ของมณฑลกวำงส ีซึง่ตัง้อยูช่ำยแดนจนี-เวยีดนำม 

เป็นน ้ำตกชำยแดนทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจำกน ้ำตกแองกำร่ำ) น ้ำตกเต๋อเทยีนมคีวำมควำม
กวำ้ง 120 เมตร สงูประมำณ 70 เมตร ทีอ่ยูใ่นจนีม ี3 ชัน้ มขีนำดใหญก่วำ่ฝ่ังเวยีดนำมทีเ่ป็นลักษณะน ้ำตก
ชัน้เดยีว ท่ำนจะไดช้มควำมอลังกำร ใหญ่โตของน ้ำตกแห่งนี้ แมจ้ะอยู่ห่ำงออกไป ก็ยังหอ้งไดย้นิเสยีง
กกึกอ้งของน ้ำอย่ำงชัดเจนนอกจำกนี้แลว้ น ้ำตกแห่งนี้ยังคงเป็นสถำนทีท่ีถ่่ำยท ำภำพยนตจ์นีหลำยเรือ่ง 
อำทเิชน่ ตำมรอยซรีีย่ต์ ำนำนรักเหนือภพ หลังจำกนัน้น ำท่ำนน่ังแพไมไ้ผ่ เพือ่ใหท้่ำนไดเ้ขำ้ไปสัมผัสถงึ
ควำมอลังกำรของน ้ำตกแหง่นีอ้ยำ่งใกลช้ดิ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่เมอืงจิง้ซ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..อาหารชาวจว้งพรอ้มชมการแสดงชนกลุม่นอ้ย  
ทีพ่กั HUAXI GUOXI HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      

เมอืงจิง้ซ-ีสวนเออ๋ฉวน-ปาหมา่-โชวว์ฒันธรรมชนเผา่ (Impression Bama Show) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนเออ๋ฉวน เป็นสถำนที ่

ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของเมอืงจิง้ซ ีตำมต ำนำนเลำ่ 
วำ่ในอดตีมยีำยแกท่ำงหนึง่ไดน้ ำไขห่ำ่น 2 ฟอง  
น ำมำถอืไวโ้ดยไมย่อมปลอ่ยมอื เมือ่เวลำผำ่นไป  
ก็ไดเ้กดิมำเป็น หำ่น 2 ตัว อยุม่ำวันนงึ หำ่น 2 ตัว 
ไดล้งเลน่น ้ำ ทันใดนัน้ก็เกดิ พำยฝุนฟ้ำคะนอง  
เกดิเป็นหนองน ้ำแหง่นีข้ ึน้มำ เป็นทีม่ำของที่แ่หง่นี ้
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงปาหมา่ เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บกำรยกยอ่งวำ่มคีนอำยยุนื 1 ใน 2 ของโลกตำมหลักกำรส ำรวจวัดจำก

คน 2,400 คน จะมคีนอำยเุกนิ 90 ปี ประมำณ 10 คนแตเ่มอืงปำหมำ่มคีนอำยกุวำ่ 100 ปี มถีงึ 16 คน จงี 

ไดรั้บเกยีรตเิป็นหมูบ่ำ้นคนอำยยุืน่ทีส่ดุในโลก  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...หมหูอบปาหมา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น ำทำ่นชม โชวว์ฒันธรรมชนเผา่ (Impression Bama) เป็นโชวท์ีแ่สดงถงึวัฒนธรรม เรือ่งรำวตำ่งๆ และ

กำรใชช้วีติของชำวกวำงส ีโชวน์ีถ้อืไดว้ำ่เป็นโชวท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในปำหมำ่  
ทีพ่กั BAMA SHOU XIANG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   

ถ า้ครสิตลั-ถ า้หนา้ต่างสวรรค-์หมู่บา้นคนอายุยนื- พพิธิภณัฑค์นอายุยนื-ปาหม่า-

หนานหนงิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ ถ า้ครสิตลั ถ ้ำที่มหีนิงอก หนิยอ้ยสขีำวใสสวยงำมเหมือนดั่งครสิตัล  ภำยในถ ้ำมี

ออกซเิจนอยูป่ระมำณ 36,000 – 90,000 หน่วย ตำ่งจำกบรรยำกำศทั่วไปจะมอียูป่ระมำณ 8,000-18,000 

หน่วย  เมือ่ท่ำนไดเ้ขำ้ไปในถ ้ำครสิตัลแลว้ ท่ำนจะไดรั้บอำกำศที่สดชืน่ จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม ถ า้

หนา้ตา่งสวรรค ์, ถ ้ำเหยยีนโซว่ ตัง้ยูใ่นทศิตะวันตกเฉียงเหนอื  เป็นอกีถ ้ำทีม่เีอกลักษณ์ โดยผำ่นกำรกดั

กรอ่นโดยธรรมชำตนัิบหลำยลำ้นปี  ถ ้ำรอ้ยวหิก เป็นถ ้ำหนิปนูทีผ่่ำนกำรกัดกร่อน กำรพังทลำย มำโดยไม่

ขำดสำย ท ำใหม้ีรูปลักษณ์อันน่ำอัศจรรย์ และท่ำนจะไดเ้พลิดเพลนิกับกำรชมหนิงอกหนิยอ้ย และ

นอกจำกนีย้งัมนีกอกีหลำกหลำยชนดิทีย่งัคงอำศัยอยูใ่นถ ้ำนีห้ลังจำกนัน้น ำทำ่นเทีย่วชม หมูบ่า้นคนอายุ

ยนื เนือ่งจำกกำรส ำรวจประชำกรตำมสถติ ิคนใน 200 คน จะม ี8 คน ทีม่อีำยยุนื แต่หมูบ่ำ้นนี้ คนใน 200 

คน มคีนทีม่อีำยยุนืถงึ 86 คน ซึง่อำจจะเกีย่วกบัควำมเป็นเหยนิหยำง ควำมสมดลุยข์องธรรมชำตจิงึท ำให ้

คนทีน่ีม่อีำยยุนื ตดิอนัดับ 1 ใน 3 เชือ่กนัวำ่เป็นดนิแดนทีม่อีอกซเิจนหนำแน่นท ำใหค้นอำยยุนืจงึท ำใหค้น

จนีในทุกๆเมอืงมำพักรักษำตัว เชน่ คนทีเ่ป็นโรครำ้ยแรงทีแ่พทยว์นิจิฉัยว่ำจะอยู่ไดไ้ม่เกนิ 3 เดอืน แต่

ปรำกฎวำ่ เมือ่มำพักรักษำตวัทีเ่มอืงนีม้ชีวีติอยูเ่กนิ 3 เดอืน เรยีกไดว้ำ่หำกทำ่นใดไดม้ำอำศยัทีน่ีก่็จะท ำให ้

มอีำยยุนืขึน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...สกุ ีเ้ห็ด 

บา่ย น ำทำ่นเขำ้ชม พพิทิธภณัฑค์นอายยุนื เป็นสถำนทีร่วบรวมประวตัขิองบคุคลทีม่อีำยยุนืของเมอืงปำหมำ่

ภำยในพพิทิธภณัฑจ์ะแบง่ออกเป็น 2 โซน โซนแรกจะแสดงเกีย่วกบัประวตัศิำสตรก์ำรปฎวิตัขิอง 

ชำวปำหมำ่ และอกีโซนจะแสดงเกีย่วกบัเรือ่งรำววัฒนธรรมของชนกลุม่นอ้ย จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่

เมอืงหนานหนงิ เป็นเมอืงเอกของเขตปกครองตนเอกวำงส ีอันเป็นเสน้ทำงส ำคัญในกำรเชือ่มต่อกับ

ประเทศเวยีดนำมและชำยฝ่ังทะเลตดิกับทะเลจนีใต ้จงึท ำใหห้นำนหนงิกลำยเป็นเมอืงคำ้ขำยระหว่ำง
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ครบสตูร ไฮไลท ์หนานหนงิ ปาหมา่ 5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กเสรมิและไม่

เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

วนัที ่06-10 ม.ิย. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่20-24 ม.ิย. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่04-08 ก.ค. 61 23,991 23,991 4,500 

วนัที ่18-22 ก.ค. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่15-19 ส.ค. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่10-14 ต.ค. 61 24,991 24,991 4,500 

วนัที ่24-28 ต.ค. 61 24,991 24,991 4,500 

 

 

 

 

 

 

ประเทศทีม่กีำรจัดงำนแสดงสนิคำ้จนี-อำเซยีนขึน้เป็นประจ ำทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ...หา่นยา่ง 

ทีพ่กั   NANNING VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    

หนานหนงิ – สวุรรณภมู ิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิหนำนหนงิ 

10.40 น. ออกเดนิทำงกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

12.10 น. เดนิทำงถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิำพ พรอ้มควำมประทับใจ 
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**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่** 

ทา่นละ 200 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่เดีย่ว เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

 ** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  กำรเดนิทำงในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2.  ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควำ่กรุ๊ปมกีำร    

 คอนเฟรมิเดนิทำงกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทำงบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  กำรช ำระคำ่บรกิำร 

 3.1 กรุณำช ำระมัดจ ำ ทำ่นละ 10,000 บำท 

 3.2 กรุณำช ำระคำ่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4.  กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมัดจ ำ 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วนัคนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15 วนัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 10,000 บำท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดนิทำงทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคำ้ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงชว่งวันหยดุหรอืเทศกำลทีต่อ้งกำรันตมีัดจ ำกบัสำยกำรบนิหรอืคำ่มัดจ ำทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

กำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรอืตำ่งประเทศและไมอ่ำจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีำรคนืเงนิมัดจ ำ หรอืคำ่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจำกคำ่ตั๋วเป็นกำรเหมำจำ่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้
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1. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 10 ทำ่นออกเดนิทำง (ไมม่หีัวหนำ้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ ำนวนผูใ้หญ่ 15 ทำ่นขึน้ไปออกเดนิทำง (มหีัวหนำ้หัวหนำ้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ ำนวนผูใ้หญ ่10 ทำ่น ไม่ออกเดนิทำง 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คำ่โรงแรมทีพั่กตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองทำ่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

4. คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 

5. คำ่รถรับสง่และระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท คำ่รักษำพยำบำลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภำษีสนำมบนิทกุแหง่ + ภำษีน ้ำมัน  

8. น ้ำหนักสมัภำระทำ่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทำ่นัน้  

 คำ่ประกนัวนิำศภัยเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ//สมัภำระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้ำ่นละ 1 

ชิน้น ้ำหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หำกน ้ำหนักของกระเป๋ำสมัภำระเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนดไว ้จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ย

สว่นทีเ่กนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋ำเดนิทำง 

2. กระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีน่ ้ำหนักเกนิกวำ่ทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทำ่น หำกน ้ำหนักเกนิจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้่ำย

เพิม่เตมิ 

3. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำง 

4. คำ่ธรรมเนยีมยืน่ขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี (วซีำ่เดีย่ว) แบบธรรมดำ 4 วนัท ำกำร 

5. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดืม่, คำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เอง, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซกัรดีฯลฯ 

6. คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 

7. คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลับเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำตหิรอืคนตำ่งดำ้ว 

8.  คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทำ่นละ 200 หยวน/ทำ่น/ทรปิ 

9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% 

 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่ำเสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภัยธรรมชำต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือกำร

ควบคมุของทำงบรษัิทฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, กำรถูกท ำรำ้ย, กำรสญู

หำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 

3. หำกทำ่นถอนตัวกอ่นรำยกำรท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทำงบรษัิทฯ จะถอืวำ่ทำ่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคำ่บรกิำรที่

ทำ่นไดช้ ำระไวแ้ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิง่ผดิกฎหมำย หรือ

เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื กำรถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บกำรยนืยันจำกบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตำ่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำนี้คดิตำมรำคำตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หำกรำคำตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับรำคำตั๋ว

เครือ่งบนิตำมสถำนกำรณ์ดงักลำ่ว 

7. กรณีเกดิควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีำรยกเลกิ ลำ่ชำ้ เปลีย่นแปลง กำรบรกิำรจำกสำย

กำรบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร บรษัิทฯจะด ำเนนิโดยสดุควำมสำมำรถทีจ่ะจัดบรกิำรทัวร์อืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ ำหรับคำ่บรกิำรนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงำน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นกำรใหค้ ำสัญญำใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษัิทฯ ก ำกบัเทำ่นัน้ 

9. หำกไม่สำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำมผดิพลำดจำก

ทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทำงบรษัิทฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่วสถำนทีอ่ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ำรจัดหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

10. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้รกิำรรำยกำรใดรำยกำรหนึง่ หรอืไม่เดนิทำงพรอ้มคณะถอืวำ่ทำ่น

สละสทิธิ ์ไม่อำจเรียกรอ้งค่ำบริกำร และเงนิมัดจ ำคนื ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทำงบริษัทจะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้จำกทำ่นเป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทำงบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทำงทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืนและมสีภำพสมบรูณ์ไมช่ ำรุด 

2. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมีหนำ้ว่ำง ส ำหรับประทับตรำวซี่ำและตรำเขำ้-ออก อย่ำง

นอ้ย 2หนำ้เต็ม   

3. รูปถำ่ยหนำ้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีำว ถ่ำยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหำ้มยิม้

เห็นฟัน หำ้มใสแ่วน่ตำด ำ หำ้มใสเ่สือ้ขำว หำ้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษำ หรือชดุ

ขำ้รำชกำร และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จำกคอมพวิเตอร ์

4. ส ำหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้วจะตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทำ่นัน้กอ่นกำรสง่เอกสำร

ยืน่วซีำ่ 

5. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประชำชน ของผูเ้ดนิทำง 

6. เอกสำรทีใ่หก้รอกทำ้ยโปรแกรมทัวรก์รุณำกรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษำ  

 -  กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจริง, ส ำเนำสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 
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 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำ มำรดำ ตอ้งแนบหนังสอือนุญำตใหเ้ดนิทำง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถำนทีศ่กึษำสถำนทีท่ ำงำนต ำแหน่งงำนทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนญำตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมำยเลขโทรศัพทบ์ำ้นทีท่ ำงำนและของญำตโิปรดรับทรำบว่ำหำกสถำนทูตตรวจสอบไดว้่ำใหข้อ้มูลเท็จอำจมกีำร

ระงับกำรออกวซีำ่เลม่ทีม่ปัีญหำ (สถำนทตูมกีำรโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสำรทกุอย่ำงตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนำ้กอ่นยืน่วซีำ่ ดังนัน้กรุณำเตรยีมเอกสำรพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่ำงนอ้ย 

5-7 วนัท ำกำร (กอ่นออกเดนิทำง) 

10. โปรดท ำควำมเขำ้ใจว่ำสถำนทูตจนีอยู่ในระหว่ำงจัดระเบยีบกำรยืน่วซีำ่ใหม่ กำรเรียกขอเอกสำรเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบยีบกำรยืน่เอกสำร เป็นเอกสทิธิข์องสถำนทตู และบำงครัง้บรษัิททวัรไ์มท่รำบลว่งหนำ้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร หรือ ใชบ้ัตร APEC ในกำรเดนิทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำท่ำนจะตอ้ง

รับผดิชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจำกบริษัททัวร์ฯ ไม่ทรำบกฎกตกิำ กำรยกเวน้วซี่ำใน

รำยละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณำดแูลบัตรของท่ำนเป็นอย่ำงด ีหำกท่ำนท ำบัตรหำยในระหวำ่งเดนิทำง ทำ่นอำจ

ตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจนีอยำ่งนอ้ย 2 อำทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทำงชำวตำ่งชำต ิ

 -  ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวซี่ำใหไ้ด ้เฉพำะชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย และมใีบอนุญำตกำรท ำงำนใน

ประเทศ ไทยเทำ่นัน้ 

 - หำกไมไ่ดท้ ำงำนในประเทศไทย ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทำงตำ่งดำ้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทำงตอ้งไปด ำเนนิกำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจำก

ผู ้ เดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถำนทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทำงของคนอเมรกินั จำ่ยเพิม่ 3,560 บำท 

2.  หนังสอืเดนิทำงของคนตำ่งชำตอิืน่ๆ จำ่ยเพิม่ 100 บำท 

 - เอกสำรทีต่อ้งเตรยีม   

1. พำสปอรต์ ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนำ้วำ่ง ส ำหรับประทบัตรำวซีำ่ และตรำเขำ้-ออก 

 อยำ่งนอ้ย2หนำ้เต็ม   

2. รูปถำ่ยสขีนำด 1.5 X 2นิว้ จ ำนวน 2 ใบ รูปใหมถ่ำ่ยมำไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญำตกำรท ำงำน  

4. หนังสอืวำ่จำ้งในกำรท ำงำน 

5. สมดุบญัชธีนำคำรประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตรำประทบัรำ้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชำย แตส่ง่รูปถำ่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยำว หรอืแตง่หนำ้ทำปำก 

2. น ำรูปถำ่ยเกำ่ ทีถ่ำ่ยไวเ้กนิกวำ่ 6 เดอืนมำใช ้

3. น ำรูปถำ่ยทีม่วีวิดำ้นหลงั ทีถ่ำ่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขำ้ง มำตดัใชเ้พือ่ยืน่ท ำวซีำ่ 

4. น ำรูปถำ่ยทีเ่ป็นกระดำษถำ่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จำกคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีำ่ดว่น 2 วนั เสยีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ทำ่นละ 1,050 บำท 

 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 
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ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตำมหนำ้พำสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แตง่งำน            หมำ้ย            หยำ่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 
................................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตำมทะเบยีนบำ้น / ภำษำองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................
ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………….. 

ต ำแหน่งงำน ................................................................................................................................................. 

ทีอ่ยูส่ถำนทีท่ ำงำน/สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
...................................................................................................................................................................

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

ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทำงเขำ้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี.............................. 

ภำยใน 1 ปี ทำ่นเคยเดนิทำงไปตำ่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................................... 

เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี..............................
รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 

  


