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วนัที่ กาํหนดการ เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ-ซัวเถา (CZ8356 : 14.40-18.30) X ✈  
LONGHU HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

2 ซัวเถา-เฮีย้งบู้ซัว-ไต่ฮงกง-วดัแปะฮวยเจียม    
LONGHU HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

3 ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทบัทมิ)-วดัไคหยวน-เมืองโบราณ
แต้จ๋ิว-วดัไทย-ผ่านชมสะพานววัคู่ 

   LONGHU HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

4 ซัวเถา-อสิระเยีย่มญาติ  X X 
LONGHU HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

5 ซัวเถา-กรุงเทพฯ (CZ8355 : 11.10-13.10)  ✈ X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขบัรถ จาํนวน 150 หยวน/คนตลอดการเดนิทาง 
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กาํหนดการเดินทาง เดอืน มกราคม-มีนาคม 2562  
วนัแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา 

11.30 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 9 
บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวย
ความสะดวกใหก้บัท่าน 

14.40 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ8356   
(บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 18.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องประเทศจีนในมณฑลกวางตุง้ มีชายฝ่ัง
ทะเลยาว 325 กิโลเมตร  เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บา้นชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดบั
ฐานะข้ึนเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษท่ี 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจีน หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร 
 พกัที ่LONGHU HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่อง ซัวเถา-เฮีย้งบู้ซัว-ไต่ฮงกง-วดัแปะฮวยเจียม 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เฮี้ยงบู้ซัว ตั้ งอยู่ท่ีอาํเภอลู่เฟิง สร้างในสมยัราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซม
มากมาย จนกลายเป็นศาลเจา้ของศาสนาเต๋าท่ีใหญ่โต มีผูค้นศรัทธามาบูชาอยูเ่สมอ ปัจจุบนัเฮ้ียงบู ้
ซวัไดผ้สมผสานกบัศาสนาพุทธให้เป็นหน่ึงเดียวกนั ให้ท่านได ้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซ่ึงถือเป็นองค์
จาํลองมาจากศาลเจา้พอ่เสือบริเวณเสาชิงชา้ ชาวจีนแตจ๋ิ้วถือวา่ในชีวิตหน่ึงสําหรับนกัธุรกิจจีนแลว้
จะตอ้งมานมสัการสักคร้ังหน่ึง ซ่ึงคนส่วนใหญ่หลงัจากนมสัการแล้ว กลบัมาก็จะทาํการคา้ข้ึน
ประสบแต่ความสําเร็จในชีวิต จากนั้นนาํท่านสู่ ไต่ฮงกง อนัเป็นท่ีนบัถือของชาวจีนในเร่ืองความ
เมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะซ่อมแซมจนมีความใหญ่โต และสวยงาม ศาลเจา้แห่ง
น้ีสร้างไวเ้พื่อเป็นการรําลึกถึงบุญคุณ และความดีขององค์ไต่ฮงกงผูน้ี้ และเป็นแหล่งกาํเนิดของ
มูลนิธิปอเตก็ต้ึงในประเทศไทย 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร 
บ่าย               นาํท่านเท่ียวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซ่ึงมีการสร้างศาลเจา้ใหญ่โตตามความเช่ือ

ของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เม่ือ 15 ปีท่ีผา่นมา ภายใน
ตั้งองคเ์ทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อ้ีหวางฮ่องเต ้กษตัริยสู์งสุดบนสวรรค ์( พระเจา้หยก ) 
และเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกบักรมต่างๆของจีนโบราณ  พร้อมทั้งก้ิวเทียน   
เน้ียงเน้ียง เจา้แม่สวรรคช์ั้นเกา้ ซ่ึงเป็นมารดาของพระเจา้หยก และแต่ละชั้นของสวรรคก์็ยงัมีเจา้แม่
แต่ละองคดู์แลศาลเจา้แห่งน้ี มีผูค้นศรัทธามากราบไหวม้าก 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร  
 พกัที ่LONGHU HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่าม ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทบัทมิ)-วดัไคหยวน-เมืองโบราณแต้จ๋ิว-วดัไทย-ผ่านชมสะพานววัคู่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
  นาํท่านเดินทางสู่ เกาะหม่าสือ ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวซวัเถา เป็นท่ีประดิษฐานของเจา้แม่ทบัทิม ให้

ท่านไดก้ราบนมสัการ ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวประมงทุกคน โดยเช่ือกนัวา่
หากจะตอ้งออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหวไ้ฮตงัม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้
เดินทางปลอดภยั ศาลไฮตงัม่าแห่งน้ีเป็นศาลเก่าแก่ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีนบัถือมาก จากนั้นนาํท่าน
ชม วัดไคหยวน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแตจ๋ิ้ว สร้างในสมยัราชวงศ์ถงัปี ค.ศ. 738 และมีการบูรณะต่อ
เติมเป็นอยา่งดี ลกัษณะเป็นวดัจีนโดยทัว่ไปภายในบริเวณวดัมีวิหารจตุโลกบาล วิหารใหญ่บริเวณ
ร้ัวเป็นแผน่ศิลาแกะสลกัอยา่งสวยงาม มีศิลาจารึกสมยัราชวงศถ์งั 78 ช้ินเป็นโบราณวตัถุท่ีหาชมได้
ยาก และมีพระไตรปิฎกท่ีเก็บรักษาคมัภีร์ “ตา้จา้งจิง” 7,240 เล่ม  

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่งทีภ่ัตตาคาร  
บ่าย              นาํท่านชม เมืองโบราณแต้จ๋ิว ชมสถาปัตยกรรมโบราณสมยัราชวงศห์มิง และชิง ชมความเป็นอยู่

ของคนแตจ๋ิ้วตั้งแต่สร้างเมืองจนถึงปัจจุบนั จากนั้นนาํท่านชม วัดไทย ตั้งอยูติ่ดวดัไคหยวน ซ่ึงเจ่ีย
ฮุ่ยหยไูดร้วมเงินสมทบของชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใชส้มบติัส่วนตวั สร้างวดัไทย
ข้ึนเม่ือปีค.ศ. 1985 แลว้เสร็จเม่ือปีค.ศ. 1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทย นาํท่าน 
ผ่านชม สะพานวัวคู่ หรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า เซียงจ่ือเฉียว เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมยั
ราชวงศซ่์งปี ค.ศ. 1170 ใชเ้วลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติม
อยูต่ลอดเวลาปัจจุบนัยงัคงสามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีตาํนานเล่าวา่ สะพานน้ีไดถู้กสร้างข้ึน
โดยแปดเซียน  

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่าทีภ่ัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...อาหาร 18 อย่าง 
   พกัที ่LONGHU HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่ ซัวเถา-อสิระเยีย่มญาติ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
หลงัอาหารเช้าให้ท่านอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั  หรือ เยี่ยมญาติเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ญาติผูใ้หญ่ใหเ้กิดความกลมเกลียวมากยิง่ข้ึน 
อาหารเทีย่งและอาหารคํ่าอสิระตามอธัยาศัย  เพือ่ให้ท่านได้พกัผ่อน หรือเยีย่มญาติอย่างจุใจ 
 พกัที ่LONGHU HOTEL หรือเทยีบเท่า ระดับ 4 ดาว 

วนัที่ห้า ซัวเถา-กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

11.10 น.    เหิรฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เทีย่วบินที ่CZ8355 
   (บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
13.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ.........     

********ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ********   
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา      

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 10 ท่านขึน้ไป ***) 
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ทวัร์คุณธรรม ซัวเถา...ทองหยบิ
ทวัร์ไหว้พระ เฮีย้งบู้ซัว ไต่ฮงกง 5 วนั 4 คนื (CZ) 

 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั พร้อมกรุ๊ป ตามท่ีระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนํ้ ามนัข้ึน ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษี

นํ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทวัร์นีเ้ช็คภาษีนํา้มัน ณ วนัที ่27 ก.ย. 61 เป็นเงิน 1,600 บาท 
3. ค่าวซ่ีาจีน ปกติ 4 วนัทาํการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 

 **กรณีย่ืนด่วน 2 วนัท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพ่ิม 1,050 บาท (ช าระพร้อมค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ)   
4. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5.  ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. นํา้หนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม จํานวน 1 ใบ สัมภาระติดตวัข้ึนเคร่ืองได ้1 ช้ิน ต่อท่าน นํ้ าหนกัตอ้งไม่เกิน 5 

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

ผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุั้งแต่ 1 เดือนข้ึนไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท่ี้มีอายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของค่าชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมท์ั้งน้ียอ่ม
อยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์
หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเร่ิมต้นที่ 330 บาท 
ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 
การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเช้ือ, ไวรัส, ไส้เล่ือน, ไส้ต่ิง, อาการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่

อตัราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 

กาํหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็อายุ 2-18 ปี 
พกักบัผู้ใหญ่ 

พกัเดีย่ว 
จ่ายเพิม่ 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

วนัที ่23-27 มกราคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ - 3 มนีาคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท 

วนัที ่20-24 มนีาคม 2562 19,999 บาท 19,999 บาท 4,000 บาท 13,999 บาท 
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ภายใตอ้าํนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเน่ืองมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเง่ือนไขในกรมธรรมอ์ตั 

8.  ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางทีเ่ป็นชาวไทยเท่าน้ัน!!! ต 
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนังสือเดินทางทุกประเภท 
2. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทวัร์ รวม 150 หยวนต่อคน (เด็กชําระทปิเท่ากบัผู้ใหญ่) 

กรณกีรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเกบ็ค่าทปิเพิม่ 50 หยวน / ท่าน / ทริป 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหกั ณ ท่ีจ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจง้ทางบริษทัฯ จะออกให้ภายหลงั 
ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหก้บับริษทัทวัร์เท่านั้น 

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

สําเนาหนังสือเดินทาง ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย 
2. ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวซ่ีาจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสาร

ที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่า
ส่วนต่างเพิม่ 1,050 บาท  (อตัราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน)  

3. ชําระส่วนทีเ่หลอื ก่อนเดินทาง 15 วนั (ไม่นบัรวมวนัเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุราชการ)   
การยกเลกิการเดินทาง 
 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
    แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท 
    แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค้าใช้จ่ายทั้งหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯ จะพิจารณา

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดินทางได ้
 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่   

ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจาํคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด เน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนั้นๆ 

ข้อควรทราบก่อนการเดินทาง 
 คณะทวัร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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 รายการท่องเท่ียว และอาหาร สามารถสลบัรายการในแต่ละวนั เพื่อให้โปรแกรมการท่องเท่ียวเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั                                                                                        
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ินอตัราค่าบ 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย  
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุดใดๆ ทั้งส้ิน ถ้าเกิดการชํารุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้  

2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิว้ พืน้หลงัสีขาวเท่าน้ัน!!  

ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเป้ือน, ห้ามยิม้, ห้ามใส่เส้ือสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เส้ือคอกวา้ง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม ้สายเด่ียว ชุดราชการ ชุดยนิูฟอร์มชุดทาํงาน ชุดนกัเรียน นกัศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดาํ หรือ
กรอบแวน่สีดาํ, หา้มสวมใส่เคร่ืองประดบัทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย ก๊ิปติดผม คาดผม เขม็กลดั เป็นตน้  
รูปตอ้งเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ขา้งชดัเจน หา้มผมปิดหนา้ 
รูปตอ้งอดัดว้ยกระดาษสีโกดกั หรือฟูจิเท่านั้น และตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านท่ีประสงคใ์ชรู้ปถ่ายขา้ราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองตน้สังกดัจดัมาพร้อมกบัการส่ง
หนงัสือเดินทาง  
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4. เอกสารท่ีใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
5. กรณเีด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
  เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

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

1. สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนีก้รณเีด็กอายุตํ่ากว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
2. สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
3. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
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. สาํเนาบตัรประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
4. ตอ้งไปแสดงตวัต่อหนา้ผูรั้บยืน่วซ่ีาท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีาจีนในวนัยืน่วซ่ีา 

7.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิม่เติม จากข้อ 1-3 ดังนี ้
1. ใบอนุญาตการทาํงานในประเทศไทย ตวัจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทาํงานแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 – 6 เดือน หากไม่ได้
ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
2. หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
3. สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นตํ่า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 
ค่าธรรมเนียมการยืน่วซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ 
 หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั ท่านละ 5,060 บาท 
 หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณาสอบถามรายละเอยีดได้ทีเ่จ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
ประเทศทีไ่ม่สามารถขอวซ่ีาจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปท่ีเขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซ์แลนด ์อิตาลี ลิทวัเนีย ลตัเวียลกัเซมเบิร์ก มอลตา้ 
เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอร์เวย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนดเ์อสโทเนีย 

8. กรณหีนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  เน่ืองจาก
ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน และตอ้งทาํเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทาํการยืน่วซ่ีา 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื่นวีซ่า ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษทัทวัร์ อยา่ง 
นอ้ย 10 วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดทาํความเข้าใจ ศูนยย์ื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปล่ียนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิ
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
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11.  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเวน้การทาํวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

  
       ** ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจาก

ทางบริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลกั ** 
          

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

mailto:tnews08@yahoo.com
http://www.teenews.net/
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   ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจีน 

**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).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... ... . .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่าํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่สถานทีท่าํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานที่ทาํงาน/ ทีอ่ยู่ ทีเ่คยทาํงาน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกบัท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวนัที.่............... เดือน........................ปี........................  ถึง วนัที.่......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตัวพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
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** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้
เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 

 


