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วนัที ่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ-หนานหนิง(CZ6100 : 13.25-16.25)หรือ 
(CZ8366 : 14.35-17.35) 

X ✈  
NANNINGMOLI 
HUAHOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

2 หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถํา้ไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคน
อายุยนื (รวมล่องเรือ)-การแสดงพืน้เมือง 

  
 
 

   BA MA YUN DAHOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

3 ถํา้หน้าต่างสวรรค์ (ถํา้ร้อยนก)-พพิธิภัณฑ์คนอายุยนื-
เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิง้ซี 

   
JING XI HUA XI 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

4 
เมืองจิง้ซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทยีน-นํา้ตกเต๋อเทยีน 
(รวมรถแบตเตอร่ี)-หลกัพรมแดนจีนเวยีดนามNO.53- 
เหมิงส่ือเถียนเหยยีน 

   
MING SHI YISHU 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

5 
เหมิงส่ือเถียนเหยยีน-ล่องแพไม้ไผ่ชมววิเหมิงส่ือเถียน
เหยยีน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนานหนิง-ถนนคน
เดินหนานหนิง 

   
NANNING MOLI HUA 
HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4ดาว 

6 หนานหนิง-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 10.50-12.10)หรือ 
(CZ8365 : 12.10-13.30) 

 ✈ X  
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กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน180 หยวน/คนตลอดการเดินทาง 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน-ตุลาคม2561 
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-หนานหนิง 

10.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ณอาคารผูโ้ดยสาร ขาออก(ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณISLAND-Uสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจา้หนา้ท่ี
จากทางบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระและเอกสารใหก้บัท่าน 

13.25 น. เหิรฟ้าสู่เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเทีย่วบินที่CZ6100(
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 สําหรับกรุ๊ปทีเ่ดินทางวนัที ่17-22 /18-23 เม.ย. 2561 เทีย่วบินขาไป CZ8366:14.35-17.35 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบิน อู๋ซู เมือง หนานหนิง เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวา่งซีจว้ง เมือง

หนานหนิงเป็นท่ีรู้จกัในฐานะสถานท่ีจดังานมหกรรมแสดงสินคา้จีน -อาเซียนเป็นการถาวร เป็น
เมืองแห่งความเขียวขจีท่ีน่าอยู ่ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่ "เมืองสีเขียว"  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่NANNING MOLI HUA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว**** 

วนัทีส่อง หนานหนิง-เมืองปาหม่า-ถํา้ไป๋หมอ--เกาะหมู่บ้านคนอายุยนื (รวมล่องเรือ)-การแสดงพืน้เมือง 
 ปาหม่า  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่เมืองปาหม่า(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ช่ัวโมง)เป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่มี

คนอายยุนื  1 ใน 3 ของโลกเป็นหมู่บา้นอายยุนืท่ีสุดในโลกและเป็นเมืองท่ีมีววิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม
เป็นอยา่งมาก 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ ถํา้ไป๋หมอ อยูห่่างจากเมืองปาหม่าประมาณ 30 กิโลเมตรเป็นถํ้าหินปูนท่ีถือวา่

ยิง่ใหญ่และอลงัการท่ีสุดภายในถํ้าแบ่งเป็น  3 ชั้นซ่ึงมีความสวยงามท่ีแตกต่างกนั เป็นถํ้าเหมือน
ภูเขาท่ีมีรู เม่ือมองไกลๆจะเหมือนดัง่มีแอ่งนํ้าท่ีอยูก่ลางหุบเขาจุดชมววิภายในถํ้าท่ีมีลกัษณะเด่นๆ
เช่นพระสังกจัจายน์นกยงูไหวเ้จา้แม่กวนอิมมา้สวรรคก์าํแพงเมืองจีนหอเอนปิซ่าเสาเงินวงัมงักร
และนกฟีนิกซ์ไหวเ้จา้แม่กวนอิมเป็นตน้ในปีค.ศ.  1987 นกัธรณีวทิยาชาวองักฤษไดเ้ขา้มาสาํรวจ
แลว้ก็ช่ืนชมวา่ถํ้าแห่งน้ีเป็น“ถํา้หน่ึงในใต้หล้า ”จากนั้นนาํท่านนัง่เรือขา้มไปยงั เกาะหมู่บ้านคนอายุ
ยนืซ่ึงมีชนเผา่ร้องเพลงตอ้นรับท่านท่านจะไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีน่าสนใจเช่นพืชอาหารการกินการออก
กาํลงักายท่ีมีอิทธิพลทาํใหช้าวปาหม่ามีอายยุนื 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
  นาํท่านชมการแสดงพืน้เมืองปาหม่า เป็นโชวว์ฒันธรรมแสดงเร่ืองราวความงดงามการดาํเนินชีวติ

ของคนกวางสีวฒันธรรมต่างๆของชนเผา่พร้อมด่ืมดํ่าไปกบับทเพลงรักท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะให้
ท่านประทบัใจและอ่ิมเอมไปกบัการแสดง 
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  พกัที ่BA MA YUN DA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว**** 

วนัทีส่าม ถํา้หน้าต่างสวรรค์ (ถํา้ร้อยนก)-พพิธิภัณฑ์คนอายุยนื-เมืองโบราณเถียนโจว-เมืองจิง้ซี 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเท่ียวชม ถํา้หน้าต่างสวรรค์  (ถํา้ร้อยนก )เป็นถํ้าท่ีอยูห่่างจากเมืองปาหม่าประมาณ  20 

กิโลเมตรนาํท่านล่องเรือชมความงามของหินงอกหินยอ้ยภายในถํ้ายงัมีคา้งคาวนกนางแอ่นนกนานา
ชนิดจึงทาํใหถ้ํ้าน้ีมีอีกช่ือหน่ึงวา่ถํ้าร้อยนกระหวา่งล่องเรือท่านจะไดผ้า่นความมืดความสวา่ง
ผสมผสานกนัเหมือนดัง่หยนิหยางซ่ึงเป็นความสมดุลยส์มบูรณ์ของธรรมชาติอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี
ทาํใหค้นท่ีน่ีมีอายยุนืและนํ้าในถํ้าเม่ือตอ้งกบัแสงจะเกิดประกายแสงงดงามตามธรรมชาติและเม่ือ
ล่องออกจากปากถํ้าก็เหมือนดัง่ท่านกาํลงัผา่นหนา้ต่างสวรรคจ์ากนั้นชมพพิธิภัณฑ์คนอายุยนื เป็นท่ี
รวบรวมประวติัของบุคคลท่ีมีอายยุนืของเมืองปาหม่าพิพิธภณัฑแ์บ่งเป็นสองโซนใหญ่โซนหน่ึง
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประวติัศาสตร์การปฏิวติัของชาวปาหม่าและอีกโซนหน่ึงเป็นเร่ืองราวของ
วฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยแห่งหมู่บา้นอายวุฒันะ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...เป็ดป่าอบมะนาว 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเถียนโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง )เป็นตน้กาํเนิดของชาว

จว้งใหท้่านไดถ่้ายภาพส่ิงก่อนสร้างแบบชาวจว้งเป็นท่ีระลึก อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือ สินคา้พื้นเมือง
และลองชิมขนมพื้นเมืองต่างๆ จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมืองจิง้ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) 

คํ่า   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
  พกัที ่JING XI HUA XI HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว**** 

วนัทีส่ี่ เมืองจิง้ซี-สวนหลงถัน-เมืองเต๋อเทยีน-นํา้ตกเต๋อเทยีน (รวมรถแบตเตอร่ี)-หลกัพรมแดนจีน 
เวยีดนาม NO.53-เหมิงส่ือเถียนเหยยีน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ สวนหลงถังตั้งอยูติ่ดกบัเข่ือนตา้หลงถงัสวนน้ีสร้างข้ึนเพื่ออนุรักษธ์รรมชาติและ
รักษาส่ิงแวดลอ้มภายในสวนตกแต่งสวยงามเป็นท่ีพกัผอ่นของคนทอ้งถ่ิน จากนั้น นาํท่านเดินทาง
ไปยงัชายแดนจีน -เวยีดนามท่ี เมืองเต๋อเทยีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ช่ัวโมง)มณฑลกวางสี เพื่อ
สัมผสักบัความยิง่ใหญ่อลงัการของนํ้าตกเต๋อเทียนอนัเล่ือช่ือ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูหอมย่างปาหม่า 
บ่าย  นาํท่านเขา้สู่เขตอุทยานนัง่รถแบตเตอร่ีเท่ียวชม นํา้ตกเต๋อเทยีน ท่ีมีสมญานามวา่ "มินิไนแองการ่า "

เป็นนํ้าตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเซีย และใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (รองจากนํ้าตกไนแองการ่า ) 
ตวันํ้าตกมีความกวา้ง  120 เมตรสูงประมาณ  70 เมตรโดยท่ีอยูฝ่ั่งจีนมี  3 ชั้นซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ฝ่ัง
เวยีดนามท่ีมีลกัษณะเป็นนํ้าตกชั้นเดียว(ซ่ึงฝ่ังเวยีดนามเรียกวา่ นํ้าตกตาปาเกรียน)โดยความใหญ่โต
ของนํ้าตกชวนต่ืนตาต่ืนใจแมจ้ะอยูใ่นสถานท่ีไกลออกไปก็ยงัสามารถไดย้นิเสียงครึกโครมกึกกอ้ง
ของนํ้าไหลอยา่งชดัเจนจากนั้นนาํท่านเดินข้ึนไปชม หลกัเขตแดนเสาเลขที ่53  ท่ีกั้นพรมแดนจีน -
เวยีดนาม ซ่ึงหลกัเขตแดนท่ีข้ึนชมนั้นเป็นเสาหินท่ีมีความสูงประมาณเมตรกวา่ๆเป็นหลกัเขตแดนท่ี
สร้างโดยฝ่ังจีน   
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หมายเหตุ : นํา้ในนํา้ตกเป็นไปตามธรรมชาติสีสันของนํา้จะแตกต่างกนัไปในแต่ละปีและช่วงเวลา
บริษัทฯไม่สามารถการันตีความสวยงามทุกคร้ังทีเ่ช้าชมได้ 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เหมิงส่ือเถียนเหยยีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพเิศษ...หมูสามช้ันอบเผือกหิมะ 
พกัที ่MING SHIYISHU HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว**** 

วนัทีห้่า เหมิงส่ือเถียนเหยยีน-ล่องแพไม้ไผ่ชมววิเหมิงส่ือเถียนเหยยีน+ชมการแสดงชนเผ่าน้อย-หนาน  
 หนิง-ถนนคนเดินหนานหนิง  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นาํท่านล่องแพไม้ไผ่ชมววิเหมิงส่ือเถียนเหยยีนซ่ึงห่างจากตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร ถือเป็นจุด
ชมววิระดบั AAAAโดยทศันียภาพสองฝ่ังงดงามดว้ยภูเขา , ลาํนํ้า และบรรยากาศอนัสดช่ืนร่ืนรมย์
ในยามล่องแพท่านจะไดพ้บเห็นวถีิชีวติของชาวชนบทท่ีออกมาทาํกิจกรรมประจาํวนั นอกจากน้ี
ท่านยงัจะไดช้ม การแสดงของชนเผ่าน้อย 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย   นาํท่านเดินทางสู่เมืองหนานหนิง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช่ัวโมง)ซ่ึงได้กลายเป็นเมืองคา้ขาย

ระหวา่งประเทศท่ีมีการจดังานแสดงสินคา้จีน-อาเซียนข้ึนเป็นปรจาํทุกปี  
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนาํท่านสู่ ถนนคนเดินหนานหนิง เป็นแหล่งท่ีมีความคึกคกัท่านสามารถเลือกซ้ือและเลือก

ชมสินคา้ต่างๆไม่วา่จะเป็นของพื้นเมืองของท่ีระลึกต่างๆเส้ือผา้กระเป๋ารองเทา้ราคาถูกมีใหเ้ลือก
มากมาย 
พกัที ่NANNING MOLI HUA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ4ดาว**** 

วนัทีห่ก หนานหนิง-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบริการอาหารแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินอู๋ซู 
10.50 น.  เหิรฟ้า กลบั สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINESเทีย่วบินที่  

CZ6099(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
 สําหรับกรุ๊ปทีเ่ดินทางวนัที ่17-22 /18-23 เม.ย. 2561 เทีย่วบินขากลบัCZ8365:12.10-13.30 
12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... 
 

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ******** 
ซ่ือสัตย์จริงใจห่วงใยเน้นบริการคืองานของเรา 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10ท่านขึน้ไป ***) 
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ทัวร์คุณธรรม หนานหนิง...ข้าวยาํ 
หมู่บ้านอายุยนืปาหม่านํา้ตกเต๋อเทยีน6 วนั5 คนื (CZ) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น 
2. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ามนัข้ึนทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มันณวนัที่26มี.ค. 61เป็นเงิน1,520บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีนปกติ 4 วนัทาํการราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม1,050 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ) 
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จาํนวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่านนํ้าหนกัตอ้งไม่เกิน  5 

กิโลกรัม, ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 
7. ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายรุะหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่17-22/18-23 เมษายน 2561 
**ราคาโปรโมช่ันเฉพาะเที่ยวบินพเิศษนีเ้ท่านั้น** 

20,999บาท 20,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่24-29 พฤษภาคม 2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่21-26 มถุินายน 2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่12-17 กรกฎาคม 2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่16-21 สิงหาคม  2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่6-11 กนัยายน 2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 

วนัที ่25-30 ตุลาคม 2561 25,999บาท 25,999บาท 5,500 บาท 15,999 บาท 



 

SHCZNNG1 ทวัร์คุณธรรม หนานหนิง...ขา้วยาํ6 วนั5 คืน(CZ)เม.ย.-ต.ค.61/Y-RE260318   6 

อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ** ในกรณลีูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางเพือ่ให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีเ่จ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ตัราเบีย้ประกนัเร่ิมต้นที ่330 บาท ขึน้อยู่กบั
ระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติหรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั , การติดเช้ือ , ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา ,โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ , การบาดเจบ็จากความเสียหายโดยเจตนา , การฆ่าตวัตาย , เสียสติ, ตกอยู่
ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจบ็จากการทะเลาะววิาทการแทง้บุตร, การบาดเจบ็เน่ืองมาจากอาชญากรรม , 
จลาจล, นดัหยดุงาน , การก่อการร้าย การยดึพาหนะ และการปลน้อากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ ั

8.ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!!ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 180 หยวนต่อคน(เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มVAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกใหภ้ายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

5. ค่าวซ่ีาจีนสําหรับชาวต่างชาติ 
เงื่อนไขการทาํการจอง และชําระเงิน 
1. ในการจองคร้ังแรก ชาํระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วนั หลงัจากทาํการจอง) พร้อมส่ง

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่ายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ทีใ่ห้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ ให้กบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วนั ** กรณียืน่ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่1,050 บาท(อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนัคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนัเกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซ่ีาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
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 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อใหโ้ปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย , การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การ
ก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดอ้นัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ินแต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาใหโ้ดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนัหากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกดิการชํารุด เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย2 หนา้เตม็   
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3. รูปถ่ายหนา้ตรงถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!! 
ข้อห้าม: หา้มแมค็รูป, หา้มรูปเป็นรอย, หา้มเป้ือน, หา้มยิม้, หา้มใส่เส้ือสีอ่อนและสีขาว  (หา้มใส่เส้ือคอกวา้งแขน
กุดซีทรูลูกไมส้ายเด่ียวชุดราชการชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงานชุดนกัเรียนนกัศึกษา ),หา้มใส่แวนตาสีดาํหรือกรอบแวน่
สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิดเช่นต่างหูสร้อยก๊ิปติดผมคาดผมเขม็กลดั เป็นตน้ 
รูปตอ้งเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจนหา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้นและตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยืน่วซ่ีากรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง 

4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง) 
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่ 

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

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2.สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่ 
3.สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่ 
4.กรณีช่ือไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนช่ือ 
5. ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํท่ีเขตหรืออาํเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทางทีช่ื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญงิ (สาวประเภทสอง)ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษองักฤษตวัจริงเท่านั้น  
2.หนงัสือช้ีแจงตวัเอง เป็นภาษาองักฤษตวัจริงเท่านั้น 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
3. สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทยตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือนหากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2.หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต์ 
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีีท่างบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าทีฝ่่ายขาย) 
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ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้  
ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยโุรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 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
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีนและตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยืน่วซ่ีา ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10. โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนอาจ เรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปล่ียนระเบียบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูตและบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   

11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการ
ยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้ง
ตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทาง

บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมทีข่ายเป็นหลกั** 
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ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 
(MISS./ MRS./ MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง   
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)........................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน(กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่าํงาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยทาํงาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมากกรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน)  
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่  ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่านพร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 


