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เทีย่วบนิ บนิตรงสูกุ่ย้หยาง... 

หมา่หลงิเหอ-น า้ตกรอ้ยสาย-หวงก ัว่ซู ่6 วนั 

 

เร่ิมต้น 25,900.- 
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จดุเดน่ 

 อลงัการธรรมชาต.ิ..... น ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี “หวงก ัว่ซู”่  ลอดถ ้าหลงัมา่นน ้าตก 

 หบุเหวมโหฬาร มนี ้าตกนับรอ้ยๆสาย สมญา....“หบุเหวน า้ตกรอ้ยสาย หมา่หลงิเหอ” 

 ละลานตาทุง่ภเูขารปูทรงพรีามดิ “ภเูขาหมืน่ยอด” ทีม่คีวามยาวกวา่ 500 กโิลเมตร  

 ลอ่งเรอื....สมัผัสความลีล้บัน่าคน้หาของ “ถ า้วงัมงักร”  

 สะพานขา้มดวงดาว “เทยีนชงิเฉยีว” นับวนัเดอืนปี คน้หาสะพานวนัเกดิของคณุ                                                                                                                                                             

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว เพิม่ วซีา่เดีย่ว 

14-19 ก.ย. 2562 25,900.- 4,800.- รวม 

10-15 ต.ค. 2562 26,900.- 4,800.- รวม 

24-29 ต.ค. 2562 26,900.- 4,800.- รวม 

**ไมล่งรา้นรฐับาล **ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

 
 
 

หมายเหต ุ  

1. รายการอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2.  ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่จนี 1,650 บาท  

3.  คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 
หยวนตอ่ทรปิตอ่ทา่น 

4.  สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา 

กระชัน้ชดิ ทา่นใดทีต่อ้งออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ 

5.  ครบ 10 คน ออกเดนิทางไมม่หีัวหนา้ทัวร ์* ครบ 16 คน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยไปกบัคณะ  

ก าหนดการเดนิทาง 

มณฑลกุย้โจว ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกเฉียงใตข้องประเทศจนี  

ทศิเหนอืตดิกบัมณฑลเสฉวน ทศิตะวันตกตดิกบัยนูนาน  

ทศิใตต้ดิกบักวางส ีและทศิตะวันออกตดิกบัหหูนาน  

มปีระชากรประมาณ 32 ลา้นคน รอ้ยละ 35 เป็นชนชาตสิว่นนอ้ย 

16 ชนชาต ิเผา่เมีย้ว มปีระชากรมากทีส่ดุประมาณ 3.6 ลา้นคน  

มนีครกุย้หยางเป็นเมอืงเอก  กุย้โจว เป็นดนิแดนทีม่กีารสะสมของ 

หนิปนูทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก จงึมนี ้าตกสวยงาม แคนยอนสงูชนั  

เขาหนิรปูประหลาด น ้าพรุอ้นธรรมชาต ิ และถ ้าหนิปนูมากมาย นับเป็นขมุทรพัยแ์หง่การ

ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตอิกีของจนี เหมาไถ สรุารับแขกชัน้เยีย่ม 53 ดกีรขีองจนี บา้นเกดิ

เหมาไถอยูใ่นมณฑลกุย้โจว และครัง้นีเ้ป็นโอกาสอนัด ี ทีท่า่นจะไดเ้ลอืกซือ้เหมาไถแท ้ๆ

กลบัมาเป็นของฝาก 
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วนัแรก  สุวรรณภูม-ิกุย้หยาง 

16.00 น. พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งเอกสารใหท้ีส่นามบนิ  

19.05 น. ออกเดนิทางไปกุย้หยาง เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกุย้โจว โดยเทีย่วบนิที ่CZ 8370  

23.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หยาง  

 พักที ่JIA HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทีส่อง  กุย้หยาง-อนัซุน่-ถ า้วงัมงักร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  น าทา่นเดนิสูอ่นัซุน่ (2.5 ชัว่โมง)  
11.30 น. ถงึอนัซุน่ รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร *เมน ูอาหารพืน้เมอืง 

 น ำท่ำนชมถ ้ำวงัมงักร(รวมบนัไดเลือ่น และน ัง่เรอื)  ถ ้านี้มคีวามยาวประมาณ 4,000 เมตร มี

ลักษณะเป็นธารน ้าและทะเลสาบอยู่ใตภ้เูขา 20 ลูก น าท่านน่ังเรอืพายลอดเขา้ไปชมหนิงอกหนิยอ้ย
สวยงามภายในถ ้า โดยเรอืจะล่องไปตามล าธารภายในถ ้าวังมังกร สายน ้าภายในถ ้าคดเคีย้วท าใหถ้ ้าดู
ลกึลับ โถงถ ้าบางแหง่ใหญโ่ตโออ่า่ แตโ่ถงถ ้าบางแหง่ก็แคบเล็กพอล าเรอืผา่นไดเ้พยีงหนึง่ล าเทา่นัน้   

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

 พกัที ่TIAN SHU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี  

วนัทีส่าม อนัซุน่-น า้ตกหวงก ัว่ซู-่สะพานเทยีนซงิ-น า้ตกโซเ่งนิ-น า้ตกโตวโปถาง-ซงิยี ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าชมหวงก ัว่ซู ่ (รวมลฟิขึน้-ลง) น ้าตกทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในประเทศจนี “ถา้ทา่นไมไ่ดไ้ป

น า้ตกหวงก ัว่ซู ่ ทา่นยงัไปไมถ่งึกุย้โจว” ปัจจบุนัน ้าตกแหง่นีถ้อืเป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่ว

มณฑลกุย้โจว เป็นน ้าตกทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี น ้าตกหวงก ัว่ซู ่มคีวามสงู 74 เมตร กวา้ง 81 เมตร ถ ้า

หลังมา่นน ้าตกมคีวามยาว 134 เมตร นยิายปรัมปรากลา่วถงึทีม่าของน ้าตกแหง่นีว้า่ มทีางชา้งเผอืก

ไดพ้าดผา่นมาในบรเิวณนี ้ ท าใหแ้ผน่ดนิแตกแยกออกเป็นหนา้ผาใหญ่ เกดิเป็นน ้าตกหวงกัว่ซูแ่ละ

น ้าตกใหญน่อ้ยในบรเิวณใกลเ้คยีง เมือ่ทางชา้งเผอืกไดพ้าดผา่นไปแลว้ สะเก็ดดาวบนฟากฟ้าไดต้ก

ลงมากลายเป็นป่าหนิบนสระน ้าใส (ป่าหนิเล็ก) น าทา่นลอดหลงัมา่นน า้ตก ตืน่ตากบัสายน ้าตกที่

กระโจนลงจากผาสงูชนัลงสูบ่งึใสเบือ้งลา่ง ชมและถา่ยรปูกบัน ้าตกในหลายๆมมุจนพอใจ 

   

 

 

 

 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร  

แลว้น าทา่นน่ังเคเบลิคาร ์ ไปชมเขตทอ่งเทีย่วใหม ่ “สะพานขา้มดวงดาว” (เทยีนซงิเฉยีว) เดนิ
สะพานขา้มดาวชม “มนิป่ิาหนิ” สวนป่าหนิธรรมชาตขินาดเล็กทีต่ัง้อยูบ่นแมน่ ้าใตด้นิ หนิกอ้นที่
น ามาเรยีงเป็นสะพานจะระบวุันเดอืนปี คน้หากอ้นหนิทีต่รงกบัวันเดอืนปีเกดิของทา่นใหเ้จอแลว้
อธษิฐานขอพรกบัดวงดาว น าชมสวนหยอ่มธรรมชาต ิ ชมถ ้าเทยีนเฉียว และสะพานฟ้า ชมน าตกโช่

เงนิ ,น ้าตกเตา่โบถัง เป็ยน ้าตกทีไ่หลมาเป็นชัน้ๆ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงซงิยี ่ (3 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตอนใตส้ดุของมณฑลกุย้โจว บนทีร่าบ
สงูหนิปนูยนูนาน-กุย้โจว-กวางส ีทีร่าบสงูหนิปนูนีม้ขีนาดใหญโ่ตมาก กนิเนือ้ทีเ่กอืบทัง้หมดของ 

ภาคใตต้อนกลางของจนี ประมาณ 240 กม.  

ค ่า ถงึซงิยี ่รับประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 
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 พกัที ่LAKE VIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทีส่ ี ่ ซงิยี-่หมา่หลงิเหอ-ลอ่งเรอืทะเลสาบวานฟงห-ูซงิยี ่

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 เดนิเทา้ชมหบุเหวน า้ตกรอ้ยสายหมา่หลงิเหอ  ทีแ่มน่ ้าหมา่หลงิเหอ
ใชเ้วลานับลา้นๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึง่ของป่าภเูขาหมืน่ยอด จนกลายเป็น
หบุเหวขนาดมโหฬารทีม่คีวามลกึอยูร่ะดับราว 200-400  ม.  ตลอดความ
ยาวของหุบเหวนี้ มสีายน ้า ตกลงมาเป็นน ้าตกมากมาย ในหนา้ฝนสาย
น ้ าตกจะไหลโจนลงจากหนา้ผาสู่ธารน ้ าเบื้องล่างเสียงดังสน่ันมองดู
ตระการตา แต่ในหนา้น ้านอ้ยก็ยังมีน ้าตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวเรียงรอ้ย
เหมอืนสรอ้ยไขม่กุเสน้เล็กๆ    

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 หลังอาหารน าท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู  ใหท้่านชมอีก
บรรยากาศของววิทวิทัศน์ของป่าภูเขาหมืน่ยอดทีจ่ะไดว้วิทีง่ดงามไปอกี
แบบ(รวมคา่เรอื) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

 พักที ่JIA HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 
วนัทีห่า้ ซงิยี-่เขาหมืน่ยอด-กุย้หยาง 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าท่านชมววิภูเขาหมืน่ยอดฝั่งตะวนัออกอันยิง่ใหญ่
มโหฬาร ซึง่มคีวามยาวกว่า 500 กม. มคีวามสวยงามไม่
แพฝ่ั้งตะวันตก ขึน้สูจ่ดุชมววิอนังดงามยิง่ ผา่นนาขัน้บนัได
และหบุเขาเขยีวขจ ี ดา้นลา่งมองเห็นหมูบ่า้นเล็กๆทีต่ัง้อยู่
กลางออ้มกอดแสนสวยของภูเขาหมืน่ยอดทีเ่รยีงรายไป
แน่นสดุสายตา ใหท้่านเก็บภาพประทับใจ ขึน้สู ่จุดชมววิ
ป่าภูเขาหมืน่ยอดตะวนัตก ดา้นซา้ย  บรเิวณภาพพา
โนรามาอันมโหฬาร และยิง่ใหญ่ของภูเขาหนิปูนรูปโดม 
รูปกรวยพีรามิด  ที่ปรากฏเป็นป่าภูเขาหินปูนยาวพรืด 
สลับซบัซอ้นแน่นขนัดไปสดุสายตา ยอดเขาเรยีงรายนับพันนับหมืน่ยอด ภมูปิระเทศอนัสดุวเิศษ สดุ

มหัศจรรย ์เชน่นีค้งหาชมไดย้ากในโลก (รวมรถแบตเตอร์ร่ี)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางกลบักุย้หยาง (ประมาณ 4.5 ชัว่โมง) 
18.30 น. ถึงกุย้หยาง รับประทานอาหารค ่าท่ีภตัตาคาร 

 พกัท่ี JIA HUA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทีห่ก กุย้หยาง-สวนเฉยีนหลงิ-วดัหงฝ-ูกรงุเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

  น าชมตัวเมอืงกุย้หยาง ชมยา่นการคา้ น าทา่นขึน้เขาเฉยีนหลงิ สวนสาธารณะบนเขาทีใ่หญท่ีส่ดุ

และมชีือ่เสยีงของเมอืงกุย้หยาง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1957 แลว้น าชมวดัหงฝซูือ่ วัดเกา่แกอ่ายกุวา่ 300 

ปี สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศช์งิ (ค.ศ. 1667) ปัจจบุนัเป็นวดัทีไ่ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถานที่

ส าคญัแหง่หนึง่ 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ตัตาคาร 

 หลังอาหาร สมควรแกเ่วลาเดนิทางไปสนามบนิ 

15.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยเทีย่วบนิ CZ8369 

17.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
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********************************* 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร

คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

อตัรานีร้วม  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่ทีพ่กั 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ / คา่บตัร

เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ / คา่ธรรมเนยีมสมัภาระทีฝ่ากขึน้เครือ่งทา่นละ 1 ชิน้ทีน่ ้าหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุ

ภาษีตัว๋ (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) / คา่วซีา่จนี 1,650 บาท 

อตัรานีไ้มร่วม  1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่นอกรายการ เป็นตน้ 2.คา่ท าเอกสาร

ของผูถ้อืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ทีม่คีา่ธรรมเนยีมแพงกวา่หนังสอืเดนิทางไทย / คา่น ้าหนักทีเ่กนิพกิดั 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่+

คนขบัรถทอ้งถิน่ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 หยวนตอ่ทรปิตอ่ทา่น  

หมายเหต ุ  บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น / ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ในกรณีทีม่กีารขึน้ลงของเงนิตราตา่งประเทศ/ การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ ไมส่ามารถ

ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวร ์ เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย / บรษัิทไดท้ าประกนัอบุตัเิหตุใหก้บัลกูคา้ใน

วงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหกั ณ.ทีจ่า่ย 3% 

ส ารองทีน่ ัง่  มดัจ า 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษ * ทีเ่หลอื ช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ 

ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไข ทีบ่รษิทัฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงือ่นไขการยกเลกิ   ยกเลกิหลังการวางมดัจ า – หกัคา่ใชจ้า่ย 5,000 บาท กรุ๊ปตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื

กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้ / 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-19 วัน- เกบ็คา่ใชจ้า่ย 

75 % ของราคาทวัร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เกบ็คา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการทอ่งเทีย่ว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทีย่วในตา่งประเทศซึง่ไม่

อาจรับผดิชอบ 

- ตอ่ความเสยีหายตา่งๆ  ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ อาท ิการนัดหยดุงาน  การจลาจล  เปลีย่นแปลง

ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 

การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ   

- ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน สัญชาตไิทย (หมายเหตุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ช ารุด
ใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ เกดิการช ารดุ เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของทา่นได)้  

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรงไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นใบหทูัง้ 2 ขา้ง / พืน้หลังสขีาวเทา่นัน้ / ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ / ไมใ่ส่

เครือ่งประดับ ไมใ่สเ่สือ้แขนกดุ ไมใ่ส่เสือ้สขีาวหรอืสอี่อน / ผมหนา้ตอ้งเหนือคิว้ / รูปอัดดว้ยกระดาษสโีกดักและฟจูิ
เท่านัน้ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์**รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน ** ท่านทีป่ระสงคใ์ชรู้ป
ถา่ยขา้ราชการในการยืน่วซีา่ กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองตน้สงักดัจัดมาพรอ้มกบัการสง่หนังสอืเดนิทาง 

4. กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพอ่และแม ่ขอส าเนาสตูบิตัร (ใบเกดิ)  

- เด็กอายตุ ่ากวา่18 ปี เดนิทางพรอ้มพ่อหรอืแม่ ขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น

ของพอ่และแม ่,หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสมัพันธว์า่ เกีย่วขอ้งกบัผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งม ี

ลายเซน็ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้ 
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- เด็กอายตุ ่ากว่า18 ปี เดนิทางพรอ้มญาต ิขอส าเนาสตูบิัตร (ใบเกดิ), ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น ของ
พอ่และแม,่ หนังสอืยนิยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธว์่า เกีย่วขอ้งกับผูเ้ดนิทางอยา่งไร ตอ้งมลีายเซ็น
ของพอ่หรอืแม ่ออกโดยทีอ่ าเภอหรอืเขตเทา่นัน้  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ใบเปลีย่นชือ่ หรอื เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี       
5.  เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบัน ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มลูเท็จ 

อาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

15 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

9. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่จนี ท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิทฯ ไมท่ราบกฎกตกิาในรายระเอยีดการยกเวน้วี

ซา่ / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยู่

ประเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่น
ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบ
เอง 
11. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ(กรณุาสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษัิทฯ) 
-ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนื่องจากผู ้
เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

12. อัตราค่าวซีา่ดว่น ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ใหส้ถานฑูตจนี เมือ่ทา่นสง่หนังสอืเดนิทางล่าชา้ยืน่วซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ้่าย

เพิม่ทา่นละ 1,200 บาท 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน–หักคา่ใชจ้่ายคา่มดัจ าตั๋ว ท่านละ 5,000.- เพราะกรุ๊ปตอ้งการันตี

มดัจ ากับสายการบนิและมกีารการันตคี่ามัดจ าทีพั่กโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศซึง่ไมอ่าจขอคนืเงนิ

ได ้/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป - เก็บคา่ใชจ้่าย 50 % / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใชจ้่าย 

75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ  บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการท่องเทีย่ว,สายการบนิและตัวแทนการท่องเทีย่วต่างประเทศซึง่ไมอ่าจ
รับผดิชอบตอ่ 

 ความเสยีหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ อาท ิการนัดหยุดงานการจลาจลเปลี่ยนแปลง
ก าหนดเวลาในตารางบนิ ภัยธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ ทัง้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ ฯลฯ  

 การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื

เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


