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วันที่

กําหนดการ

เชา

เที่ยง

เย็น

โรงแรม

1

กรุงเทพฯ-ซัวเถา(CZ8356: 14.40-18.30)

X

✈



LONGHUHOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

2

ซัวเถา-เฮี้ยงบูซวั -ไตฮงกง-วัดแปะฮวยเจียม







LONGHU HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

3

ไฮตังมา (เจาแมทบั ทิม)-วัดไคหยวน-เมืองโบราณ
แตจิ๋ว-วัดไทย-ผานชมสะพานวัวคู







LONGHU HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

4

ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ



X

X

LONGHU HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ 4ดาว

5

ซัวเถา-กรุงเทพฯ (CZ8355: 11.10-13.10)



✈

X

กรุณาเตรียมคาทิปหัวหนาทัวร,ไกดและคนขับรถ จํานวน150 หยวน/คนตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทางเดือนพฤศจิกายน 2561- มีนาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-ซัวเถา

11.30 น.

 พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ
ISLAND-U สายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน
เหิรฟาสู เมืองซัวเถาโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบินที่CZ8356(บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานเมืองซัวเถา ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศจีนในมณฑลกวางตุง มีชายฝงทะเลยาว
325 กิโลเมตร เมืองซัวเถา ในอดีตเปนเพียงหมูบานชาวประมงเล็กๆ ตอมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเปนเมืองทา

14.40น.
18.30 น.
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ค่ํา


นานาชาติในศตวรรษที่ 18 กอนจะกลายมาเปน 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองแลวนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
พักที่ LONGHU HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

ซัวเถา-เฮี้ยงบูซวั -ไตฮงกง-วัดแปะฮวยเจียม

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู เฮี้ยงบูซัว ตั้งอยูที่อําเภอลูเฟง สรางในสมัยราชวงศซง มีการบูรณะซอมแซมมากมาย จน
กลายเปนศาลเจาของศาสนาเตาที่ใหญโต มีผูคนศรัทธามาบูชาอยูเสมอ ปจจุบันเฮี้ยงบูซัวไดผสมผสานกับ
ศาสนาพุทธใหเปนหนึ่งเดียวกัน ใหทานได นมัสการเจาพอเสือ ซึ่งถือเปนองคจําลองมาจากศาลเจาพอเสือ
บริเวณเสาชิงชา ชาวจีนแตจิ๋วถือวาในชีวิตหนึ่งสําหรับนักธุรกิจจีนแลวจะตองมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนสวน
ใหญหลังจากนมัสการแลว กลับมาก็จะทําการคาขึ้นประสบแตความสําเร็จในชีวิต จากนั้นนําทานสู ไตฮงกง อัน
เปนที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของทาน ปจจุบันไดรับการบูรณะซอมแซมจนมีความใหญโต
และสวยงาม ศาลเจ า แห ง นี้ส ร างไวเ พื่ อเป นการรํ า ลึ กถึ ง บุญ คุ ณและความดี ขององค ไ ตฮ งกงผู นี้ และเป น
แหลงกําเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย
รับประทานอาหารเที่ยงทีภ่ ัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียมหรือวัดดอกไมขาว ซึ่งมีการสรางศาลเจาใหญโตตามความเชื่อของศาสนา
เตามาตั้งแตดั้งเดิมนานหลายรอยป และมีการขยายบูรณะใหมเมื่อ 15 ปที่ผานมา ภายในตั้งองคเทวรูปตางๆ
ตามแบบศาสนาเตา เชน อี้หวางฮองเต กษัตริยสูงสุดบนสวรรค ( พระเจาหยก ) และเทวรูปตางๆ มีขุนนางขุนศึก
มหาอุปราชดังกับกรมตางๆของจีนโบราณ พรอมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจาแมสวรรคชั้นเกา ซึ่งเปนมารดาของ
พระเจาหยก และแตละชั้นของสวรรคก็ยังมีเจาแมแตละองคดูแลศาลเจาแหงนี้ มีผูคนศรัทธามากราบไหวมาก
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร
พักที่ LONGHU HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

เที่ยง
บาย

ค่ํา
วันที่สาม

ไฮตังมา (เจาแมทบั ทิม)-วัดไคหยวน-เมืองโบราณแตจวิ๋ -วัดไทย-ผานชมสะพานวัวคู

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
นําทานเดินทางสู เกาะหมาสือ ตั้งอยูบริเวณปากอาวซัวเถา เปนที่ประดิษฐานของเจาแมทับทิม ใหทานไดกราบ
นมัสการ ไฮตังมา (เจาแมทับทิม) ซึ่งเปนที่นับถือของชาวประมงทุกคน โดยเชื่อกันวาหากจะตองออกเดินทาง
ไปในทะเล จะตองมาไหวไฮตังมากอนเพื่อขอใหทานชวยคุมครองใหเดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังมาแหงนี้เปน
ศาลเกาแกที่ศักดิ์สิทธิ์และเปนที่นับถือมาก จากนั้นนําทานชม วัดไคหยวนตั้งอยูใจกลางเมืองแตจิ๋ว สรางใน
สมัยราชวงศถังป ค.ศ. 738 และมีการบูรณะตอเติมเปนอยางดี ลักษณะเปนวัดจีนโดยทั่วไปภายในบริเวณวัดมี
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เที่ยง
บาย

ค่ํา


วิหารจตุโลกบาล วิหารใหญบริเวณรั้ว เปนแผนศิลาแกะสลักอยางสวยงาม มีศิลาจารึกสมัยราชวงศถัง 78 ชิ้น
เปนโบราณวัตถุที่หาชมไดยาก และมีพระไตรปฎกที่เก็บรักษาคัมภีร “ตาจางจิง” 7,240 เลม
รับประทานอาหารเที่ยงทีภ่ ัตตาคาร
นําทานชมเมืองโบราณแตจิ๋วชมสถาปตยกรรมโบราณสมัยราชวงศหมิง และชิง ชมความเปนอยูของคนแตจิ๋ว
ตั้งแตสรางเมืองจนถึงปจจุบัน จากนั้นนําทานชม วัดไทยตั้งอยูติดวัดไคหยวน ซึ่งเจี่ยฮุยหยูไดรวมเงินสมทบของ
ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย รวมทั้งใชสมบัติสวนตัว สรางวัดไทยขึ้นเมื่อปค .ศ. 1985 แลวเสร็จเมื่อปค.ศ.
1992 เบิกพระเนตรโดยหลวงจีนในประเทศไทยนําทานผานชมสะพานวัวคูหรือมีอีกชื่อหนึ่งวา เซียงจื่อเฉียว
เปนสะพานโบราณของจีน สรางในสมัยราชวงศซงปค.ศ. 1170ใชเวลาสราง 57 ป สะพานยาว 515 เมตร และมี
การบูรณะซอมแซมตอเติมอยูตลอดเวลาปจจุบันยังคงสามารถใชงานไดเปนอย างดี ซึ่งมีตํานานเลาวา สะพานนี้
ไดถูกสรางขึ้นโดยแปดเซียน
รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคารลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหาร 18 อยาง
พักที่ LONGHU HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ซัวเถา-อิสระเยี่ยมญาติ

เชา

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
หลังอาหารเชาใหทานอิสระพักผอนตามอัธยาศัย หรือ เยี่ยมญาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางญาติผูใหญให
เกิดความกลมเกลียวมากยิ่งขึ้น
อาหารเที่ยงและอาหารค่ําอิสระตามอัธยาศัยเพื่อใหทานไดพักผอน หรือเยี่ยมญาติอยางจุใจ
พักที่ LONGHU HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว

วันที่หา

ซัวเถา-กรุงเทพฯ

เชา
11.10 น.
13.10 น.

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน
เหิรฟากลับสูก รุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบินที่CZ8355
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ.........
********ขอบคุณทุกทานที่ใชบริการ********
ซื่อสัตยจริงใจหวงใยเนนบริการคืองานของเรา
(*** กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 10ทานขึ้นไป ***)
ทัวรคุณธรรม ซัวเถา...ทองหยิบ
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ทัวรไหวพระ เฮี้ยงบูซวั ไตฮงกง 5 วัน 4 คืน (CZ)
อัตราคาบริการ (ราคาตอทาน)
ผูใหญ
พักหองละ 2-3 ทาน

เด็กอายุ 2-18 ป
พักกับผูใหญ

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

ราคา
ไมรวมตั๋ว

วันที่ 28พฤศจิกายน-2 ธันวาคม2561

19,999บาท

19,999บาท

4,000 บาท

13,999 บาท

วันที่ 23-27 มกราคม 2562

19,999บาท

19,999บาท

4,000 บาท

13,999 บาท

วันที่ 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2562

19,999บาท

19,999บาท

4,000 บาท

13,999 บาท

วันที่ 20-24 มีนาคม 2562

19,999บาท

19,999บาท

4,000 บาท

13,999 บาท

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการดังกลาวรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอมกรุป ตามที่ระบุไวในรายการเทานั้น
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตาม
ความเปนจริง กอนการเดินทาง**ราคาทัวรนี้เช็คภาษีน้ํามันณวันที่27ก.ย. 61เปนเงิน1,600บาท
3. คาวีซาจีนปกติ 4 วันทําการราคา 1,500 บาท (ผูถือหนังสือเดินทางไทย)
**กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวนตางเพิ่ม1,050 บาท (ชําระพรอมคาทัวรสวนที่เหลือ)
4. คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2-3 ทาน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไวในรายการ
5.คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุไวในรายการ
6. น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 23 กิโลกรัม จํานวน 1 ใบสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได 1ชิ้น ตอทานน้ําหนักตองไมเกิน5 กิโลกรัม,คา
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
7. คาประกันอุบัติเหตุ ระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุมครองผูเอา
ประกันที่มีอายุตั้งแต 1 เดือนขึ้นไป และผูเอาประกันอายุระหวาง 1 เดือน ถึง 15 ป และผูที่มีอายุสูงกวา 70 ป ขึ้นไป คาชดเชย
ทั้งหลายตามกรมธรรมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของคาชดเชยที่ระบุไวในกรมธรรมทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับ
บริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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หมายเหตุ** ในกรณีลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อใหคลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ทานสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่ม ตนที่ 330 บาท ขึ้นอยูกับ
ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไมคุมครอง
กรณีที่เสียชีวิตหรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว , การติดเชื้อ, ไวรัส, ไสเลื่อน, ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา,
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายา
เสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแทงบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการ
ราย การยึดพาหนะ และการปลนอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรมอัต
8.คาบริการดังกลาว (ขอ 1-7) เปนคาบริการเฉพาะผูเดินทางที่เปนชาวไทยเทานั้น!!!ต
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม
1. คาทําหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เชน คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ฯลฯ
3. กรุณาเตรียมคาทิปไกด, คนขับรถ และหัวหนาทัวร รวม 150 หยวนตอคน(เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
กรณีกรุปออกเดินทางนอยกวา 15 ทาน ขอเก็บคาทิปเพิ่ม 50 หยวน / ทาน / ทริป
4. คาภาษีมูลคาเพิ่มVAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จาย 3 % ในกรณีที่ลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินที่ถูกตอง จะตองบวกคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม และหัก ณ ที่จาย จากยอดขายจริงทั้งหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษัทฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จที่ถูกใหกับบริษัททัวรเทานั้น
5. คาวีซาจีนสําหรับชาวตางชาติ
เงื่อนไขการทําการจอง และชําระเงิน
1. ในการจองครั้งแรกชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด(ภายใน 3 วัน หลังจากทําการจอง)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
2. สงหนังสือเดินทางตัวจริง, พรอมรูปถายจํานวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซาจีนในหัวขอดานลาง) และเอกสารที่
ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร ใหกับเจาหนาที่ฝายขายกอนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นดวน 2 วันทําการ ชําระคาสวน
ตางเพิ่ม1,050 บาท(อัตราดังกลาวขางตน สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น)
3. ชําระสวนที่เหลือกอนเดินทาง 15 วัน (ไมนับรวมวันเสาร อาทิตย และวันหยุดราชการ)
การยกเลิกการเดินทาง
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วันคืนคาใชจายทัง้ หมด
แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วันเก็บคาใชจายทานละ 10,000 บาท
แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
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 กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชนคาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซ า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวา ทานสละสิทธิ์
ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight
และ Charter Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
ขอควรทราบกอนการเดินทาง
คณะทัวรครบ 10 ทานออกเดินทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดินทางไป-กลับ พรอมกับคณะ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 รายการทองเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 รายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแตละวัน เพื่อใหโปรแกรมการทองเที่ยวเปนไปอยางราบรื่น และเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน ,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือ
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมไดอันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาใหโดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราคาบ
 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
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ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯกอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่
ไดระบุไวแลวทั้งหมด
เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการ ชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถาเกิดการชํารุด เจาหนาที่ตรวจคนเขา -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา -ออก อยางนอย2 หนาเต็ม
3. รูปถายหนาตรงถายจากรานถายรูปจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเทานั้น!!
ขอหาม: หามแม็ครูป, หามรูปเปนรอย, หามเปอน, หามยิ้ม, หามใสเสื้อสีออนและสีขาว (หามใสเสื้อคอกวางแขนกุดซีทรูลูกไม
สายเดี่ ย วชุด ราชการชุด ยู นิ ฟอร มชุ ด ทํ างานชุด นั ก เรี ย นนัก ศึ กษา),หา มใสแ วนตาสี ดํ าหรื อกรอบแว น สีดํ า , ห า มสวมใส
เครื่องประดับทุกชนิดเชนตางหูสรอยกิ๊ปติดผมคาดผมเข็มกลัด เปนตน
รูปตองเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ขางชัดเจนหามผมปดหนา
รูปตองอัดดวยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเทานั้นและตองไมใชสติ๊กเกอรหรือรูปพริ้นซจากคอมพิวเตอร
รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน
**ทานที่ประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซากรุณาเตรียมหนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง
4. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทัวร (กรุณากรอกขอมูลจริงใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง)
5. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเดินทางใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
เดินทางพรอมพอแม / เดินทางพรอมพอ หรือ แม
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
เดินทางพรอมญาติ
1. สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ํากวา 6 ป ตองใชสูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
2.สําเนาทะเบียนสมรสพอแม
3.สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานพอแม
4.กรณีชื่อไมตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ตองใชใบเปลี่ยนชื่อ
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอแม ไปทําที่เขตหรืออําเภอเทานั้น
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6. ผูเดินทางที่ชื่อเปนชาย แตรูปราง หนาตาเปนหญิง (สาวประเภทสอง)ใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษอังกฤษตัวจริงเทานั้น
2.หนังสือชี้แจงตัวเอง เปนภาษาอังกฤษตัวจริงเทานั้น
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
4. ตองไปแสดงตัวตอหนาผูรับยื่นวีซาที่ศูนยยื่นวีซาจีนในวันยื่นวีซา
7. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติใชเอกสารเพิ่มเติม จากขอ 1-3 ดังนี้
1. ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยตัวจริงเทานั้น!! ตออายุการทํางานแลวไมต่ํากวา 3 – 6 เดือนหากไมไดทํางานใน
ประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง
2.หนังสือรับรองการทํางาน เปนภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต
3. สําเนาบุคแบงค อัพเดทยอดปจจุบัน ขั้นต่ํา 100,000 บาท
4. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส
คาธรรมเนียมการยื่นวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีทที่ างบริษทั ฯ สามารถขอวีซาใหได
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ทานละ5,060 บาท
 หนังสือเดินทางของคนตางชาติอนื่ ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดไดที่เจาหนาที่ฝายขาย)
ประเทศที่ไมสามารถขอวีซาจีนแบบดวนได
ตางชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก
ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซแลนด อิตาลีลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด
นอรเวย โปรตุเกสสโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนดเอสโทเนีย
8. กรณีหนังสือเดินทางตางดาว (เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนื่องจากผูเดินทาง
จะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และตองทําเรื่องแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry กอนทําการยื่นวีซา
9. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 10 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง)
10.โปรดทําความเขาใจศูนยยื่นวีซาจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต
และบางครั้งบริษัททัวรไมทราบลวงหนา
11.ผูที่ ประสงคจ ะใชห นั งสื อเดิน ทางราชการ หรื อ ใชบั ตร APECในการเดิน ทางและยกเว นการทํ าวี ซา จีน ทา นจะต อ ง
รับผิดชอบในการอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯไมทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเวนวีซา / ผูใช
บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2
อาทิตย
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** กอนทําการจองทัวรทกุ ครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษทั ฯ จะอิง
ตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเปนหลัก*



ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางนี้!!!!
เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน
**กรุณากรอกรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน และตามความเปนจริง เพือ่ ประโยชนของตัวทานเอง**
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)
(MISS./ MRS./ MR.)NAME......................................................................................................................................
SURNAME....................................................................................................................................................................
สถานภาพ โสด
 แตงงาน
 หมาย
 หยาราง
 ไมไดจดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คูสมรส.........................................................................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน..................................มือถือ...............................
ที่อยูปจจุบนั (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).....................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...............................................
ชื่อสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ).........................................................................................
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยูสถานทีท่ ํางาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)…..................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย.........................โทร................................
**กรณีเกษียณอายุงาน กรุณากรอกชือ่ สถานทีท่ ํางาน/ ที่อยู ที่เคยทํางาน......................................................................
...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................โทร................................
(สําคัญมากกรุณาแจงเบอรทถี่ ูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับ
ทาน)
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม  ไมเคย  เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม ไมเคย  เคย โปรดระบุประเทศ..........................................
เมื่อวันที่................ เดือน........................ป........................ ถึง วันที่.......................เดือน........................ป.....................
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รายชื่อบุคคลในครอบครัวของทานพรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME.........................................................................................
ความสัมพันธ.......................................................................................................เบอรโทร............................................
หมายเหตุ
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้เพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด)
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