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ท่องเทีย่ ว มณฑลกวางสี
หนานหนิง - หมิงซื่อ – น้ าตกเต๋อเทียน
ปาหม่า 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)
กาหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
จุดเด่นของโปรแกรม
เทีย่ วเต็มๆ ไม่เสียเวลา / ไม่ลงร้านรัฐบาล
ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอ้ ยปี ณ หมู่บา้ นมนุ ษย์รอ้ ยปี ปาหม่า
สัมผัสความอลังการของน้ าตกเต๋อเทียน 1 ในน้ าตกข้ามพรมแดนใหญ่ทสี่ ุดในโลก
ล่องเรือไม้ไผ่ชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ ในอุทยานหมิงซื่อ สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ระดับ AAAA
ตะลึงกับความมหัศจรรย์แห่งประติมากรรมหินหิมะล้านปี ในถ้ าคริสตัล1 ใน 5 สุดยอดถ้ าแดนมังกร
รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูม(ิ กรุงเทพฯ) – หนานหนิง – หมิงซือ
10.00 น. พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไชน่า
เซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ ท่สี นามบิน
13.15 น. ออกเดินทางสู่ หนานหนิง โดยสายการบินไชน่าเซาเธิรน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน CZ6100
16.25 น. เดินทางถึง เมืองหนานหนิง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็ นเมืองเอก
ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็ นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบกติด
กับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม. ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมิงซื่อ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ หมิงซื่อ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้า

หมิงซื่อ – หมิงซื่อเถียนเหยียน – น้าตกเต๋อเทียน – จิ้ งซี – บ่อน้าพุห่าน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
เดิ น ทางไป หมู่ บา้ นหมิ งซื่ อ ล่อ งเรื อ ไม้ไผ่ ห มิ งสื่ อ เถีย นเหยี ย น (明仕田园景区)
สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลํานํา้ และบรรยากาศอัน สด
ชื่นรื่นรมย์ งดงามด้ วยภูเขาที่เป็ นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้ อยลี้” จากนั้นนั่งรถไปเต๋อ
เทียน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อชมนํา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชีย เป็ นนํา้ ตกระหว่างประเทศที่ใหญ่
เป็ นอันดับ2ของโลก (พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้ าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนามกว้ าง 60
เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้ อมนังแพเพื
่
่ อชมน้ าตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ ชิด
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
เดินทางต่ อไปยังเมืองจิ้งซี นําท่านชมบ่อน้ าพุห่าน สวนสาธารณเอ๋อฉวน (鹅泉) เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าเจ็ดร้ อยปี ตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ห
มิง มีตํานานประเพณีพ้ ืนบ้ านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่ น หินแกะสลัก
วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้ าหญิงนิทรา ต้ นไม้ คู่รัก เป็ นต้ น

กลางวัน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ จิ้ งซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

จิ้ งซี – ปาหม่า – ถ้าคริสตัล – ถ้าร้อยนก – หมู่บา้ นอายุวัฒนะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นปาหม่า (ประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่ องว่ามีคนอายุ
ยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการสํารวจ จากคนหนึ่ งแสนคน จะต้ องมี คนอายุ เกิน 100 ปี
ประมาณ 7 คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94 คน มากกว่า
มาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จึงได้ รับเกียรติให้ เป็ นหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนที่สดุ ในโลก สาเหตุมาจาก
อากาศที่มีความหนาแน่ นของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่ วย ในขณะที่อากาศทั่วไปมี
ออกซิเจนแค่ 600 หน่ วย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ ว่าจะเป็ น หมู หอม
香猪ที่มีนาํ้ หนักโตสุดไม่ เกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา火麻ที่มีสรรพคุณละลายไขมัน
ในเส้ นเลือด ปลามัน เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ ต้องใช้ นํ้ามัน จะมี มันออกจากตั วปลาเอง และ
ข้ าวโพด เผือกมันที่เป็ นอาหารหลักของผู้สงู อายุปาหม่า

http://www.chinaprotour.com/ (GT) มณฑลกวางสี หนานหนิง - หมิงซื่อ - นํ้าตกเต๋ อเทียน จิ๋งซี- ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

กลางวัน

คา่

วันทีส่ ี่
เช้า
กลางวัน

นําท่านชม ถ้ าคริสตัล เป็ นถํา้ หินงอก หินย้ อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สดุ ของจีน เพราะมีหิน
งอกหินย้ อยที่มีสขี าวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ชมความงามภายในถํา้ ประมาณ 1.30
ชั่วโมง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นําท่านล่องเรือลําคลองใต้ ภเู ขาของ ถ้ าหน้าต่างสวรรค์ เป็ นถํา้ ที่มีอายุ ยาวนานกว่า 950 ล้ านปี
ภายในถํา้ จะมีหินงอกหิ นย้ อยลักษณะต่ างๆ สุดถํา้ เป็ นต้ นนํ้าของลําคลองผานหยาง盘阳河ที่
ไหลออกจากใต้ ภู เ ชา และนกนานาชนิ ด มากกว่ า หลายร้ อยตั ว จึ ง เป็ นที่ ม าของ ถ้ าร้อ ยนก
(ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นอายุวฒ
ั นะ หรือ หมู่บ้านคนอายุยืน เยี่ยมชมวิถชี ีวิตของชาวบ้ าน
และถ่ายรูปกับคุณปู่ คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ BAMA VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

ปาหม่า – หนานหนิง – ภูเขาชิงซิ่ว – พิพธิ ภัณฑ์ชนชาติกวางสีจว้ ง –
แหล่งช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นําท่านเดินกลับ หนานหนิง ( ประมาณ 4.5 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ชม ภูเขาชิงซิ่ว เป็ นจุดท่องเที่ยวสําคัญของหนานหนิง สําหรับผู้ท่ีไปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้ องไป
คาราวะศาลเจ้ าแม่ กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ต้ังแต่ สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127) ที่ต้ัง
อยู่บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้ าแห่ งนี้มีเจ้ าแม่ กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้ จันทน์หอม พระพักตร์น่ิง
สงบสวยงาม เปี่ ยมไปด้ วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ ายังมีศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5
องค์ขนาดใหญ่โตให้ นักท่องเที่ยวได้ สกั การะ นอกจากนี้ ภูเขาชิ งซิ่วยั งมี จุดน่ าสนใจให้ เที่ยวชม
อีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น จุ ดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์มังกรช้ าง สวนต้ นปรง
ขนาดยักษ์ และต้ นปาล์มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเมืองจีน และสวนป่ าเขตร้ อน เป็ นต้ น ชม “พิพิธภัณฑ์ชน
ชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) (ปิ ดทุกวันจันทร์ และ
ปิ ดเวลา 16.00 น.) เป็ นพิ พิ ธภั ณ ฑ์ท่ี มี เรื่ องราวเกี่ยวกับชนเผ่ า ต่ างๆ ในมณฑลกวางสี ที่
รวบรวมทั้งเรื่องวิถชี ีวิต การแต่ งกาย ความเป็ นอยู่ ข้ าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ ให้ คนทั่วไป
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ได้ ชมและเรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้ วงไว้
อย่างดี (หมายเหตุ : ในกรณีท่สี ามารถเข้ าชมพิพิธภัณฑ์ได้ ขอสงวนสิทธิ์พาไปชม วัดขงจื๊อ แทน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า)
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ ท่านได้ เลือกช้ อป ณ แหล่งช้อปปิ้ ง ให้ ท่านได้ เลือกซื้อตามอัธยาศัย
พักที่ NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้
เช้า

หนานหนิง – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้ เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CZ6099
ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************

10.50 น.
12.10 น.

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
โดยทางบริษทั จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
6 – 10 กรกฎาคม 62
8 – 12 สิงหาคม 62 (วันแม่)
21 – 25 สิงหาคม 62
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 62
4 – 8 กันยายน 62
11 - 15 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62

ราคา / ท่าน
*ราคาเด็กเท่าผูใ้ หญ่
26,900.27,900.26,900.26,900.26,900.26,900.26,900.-

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิ่ม
4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-
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25 – 29 กันยายน 62
2 – 6 ตุลาคม 62
10 – 14 ตุลาคม 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
12 – 16 ตุลาคม 62 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
19 – 23 ตุลาคม 62 (วันปิ ยมหาราช)
23 – 27 ตุลาคม 62 (วันปิ ยมหาราช)

26,900.26,900.27,900.27,900.27,900.27,900.-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.-

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้ นทาง กรุงเทพ-หนานหนิง-กรุงเทพ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีนาํ้ มันขึ้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ าภาษี
นํา้ มันเพิ่มตามความเป็ นจริง ก่อนการเดินทาง *ราคาทัวร์น้ ีเช็คภาษีนาํ้ มัน ณ วันที่ 5 เม.ย. 62
3. ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น และต้ องมีนาํ้ หนักไม่เกิน 23 กก. / ท่าน
4. ค่าโรงแรมที่พัก จํานวน 4 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
**สาหรับเส้นทางนี้ ทุกโรงแรม ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม
ในกรณีทที่ ่านมาไม่ครบคู่ ท่านจะต้องจ่ ายค่าพักเดี่ยวเท่านั้น **
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ตามระบุในรายการ
6. ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลคณะ 1 ท่ าน
9. ค่าหัวหน้ าทัวร์ไทยดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ท่าน
10. ค่ าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่ กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ เฉพาะ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้น โดยจะต้ องใช้ ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
11. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเข้ าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)
ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วัน (สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
หมายเหตุ
 หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้ กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่
สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ ทุกกรณี
 ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือระงับการทําวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทําให้ ไม่
สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม เพื่อสําหรับค่ าวีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4
วัน ทําการ ท่านละ 800 บาท (อัตราดังกล่าวข้ างต้ น สําหรับ ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ) พร้ อม
เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทําการยื่นคําขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น
http://www.chinaprotour.com/ (GT) มณฑลกวางสี หนานหนิง - หมิงซื่อ - นํ้าตกเต๋ อเทียน จิ๋งซี- ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)
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 สําหรับผู้ท่เี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.
อุซเบกิสถาน 5.ทาจิ กิสถาน 6.เติ ร์กเมนิ สถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียิ ปต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้ องทําวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าวีซ่าด่วน (ในกรณีท่ที ่านเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าไม่ทัน)
4. ค่าธรรมเนียมนํา้ หนักกระเป๋ าเกิน 23 กิโลกรัม และเกิน 1 ใบ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าวีซ่าจี นท่องเทีย่ วแบบเดี่ยว
7. ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 225 หยวน ต่อลูกค้า 1 ท่าน
หมายเหตุ
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม
 ในกรณีท่ไี ม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้ าและ
ความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่นื ๆมาให้ ถ้าจัดหา
ไม่ได้ และมีค่าบัตรผ่านประตูกจ็ ะคืนค่ าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ ถ้าไม่ มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็
จะไม่คืนค่าบริการ
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่ สามารถขอหักค่ าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่ าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 บริษัทได้ ทาํ ประกันอุบัติเหตุไว้ ให้ กบั ลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
 บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีท่ีมีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
 หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ า
กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
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สารองทีน่ งั ่
 มัดจํา 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตาม
 ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้ จ่าย 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ
 บริ ษั ท เป็ นเพี ย งตั ว แทนการท่ อ งเที่ ย วสายการบิ น และตั วแทนการท่ องเที่ ย วในต่ า งประเทศซึ่ ง ไม่ อาจ
รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจล
การเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้ อมเช่นการเจ็บป่ วยการถูกทําร้ ายการสูญหายความล่าช้ าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
 การตอบปฏิเ สธการเข้ า และออกเมื องของเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า หรื อออกเมื องอัน เนื่ องมาจากมี ส่ิง ผิ ด
กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้วทางบริษทั ฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าท่องเทีย่ วประเทศจี นแบบกรุป๊ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
ส าเนาหนัง สื อ เดิ นทาง ที่ มี อายุ เ หลื อมากกว่ า 6 เดื อน ต้ องมี ห น้ า ว่ า งอย่ า งน้ อย 2 หน้ า สํา หรั บ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่าน **และหนังสือเดินทางต้ องไม่ มีการชํารุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าหากเกิดการชํารุด เจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธขอออกนอกประเทศของท่านได้
(ลูกค้ าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้ องถ่ายให้ ติดทั้ง 2 หน้ า ดังตัวอย่าง)
โดยให้ ท่านถ่ายรูป หรื อ แสกนสีหน้ าหนั งสือเดิ นทาง (หน้ าที่มีรูปท่ าน แบบเต็มหน้ า รายะละเอียด
ครบถ้ วน ชัดเจน ไม่ดาํ ไม่เบลอ ห้ ามขีดเขียนลงบนหน้ าพาสปอร์ตโดยเด็ดขาด)
รูปถ่ายสีถา่ ยหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น
รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้ วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น ต้ องไม่ ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นท์
จากคอมพิวเตอร์
พาสปอร์ตเล่มจริง (ลูกค้าถือไปที่สนามบินเอง ณ วันเดินทาง) พาสปอร์ ตต้ องมีหน้ าว่าง สําหรั บ
ประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
หนังสือเดินทางต้ องเป็ นเล่มที่ส่งชื่อให้ เราทําวีซ่าเท่านั้น !! ทางบริษัทไม่ รับผิดชอบ กรณีท่ีท่านลืมหรือ
นําหนังสือเดินทางมาผิดเล่ม
สําหรับผู้ท่เี คยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้ 1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.
อุซเบกิสถาน 5.ทาจิ กิสถาน 6.เติ ร์กเมนิ สถาน 7.คาซัค สถาน 8.อิรัก 9.อิหร่ าน 10.อียิ ปต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย
19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเรีย
(ตั้งแต่ปี 2014 เป็ นต้ นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้ องทําวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
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ตัวอย่างการถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตและรูปถ่าย กรณียนื่ วีซ่าแบบกรุป๊ ท่องเทีย่ ว

http://www.chinaprotour.com/ (GT) มณฑลกวางสี หนานหนิง - หมิงซื่อ - นํ้าตกเต๋ อเทียน จิ๋งซี- ปาหม่า 5 วัน 4 คืน (CZ)

9

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
8/29 Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel: 02-542-4343 Website: www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com

เอกสารในการทาวีซ่าจี นสาหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณียนื่ วีซ่าเดี่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุ การใช้ งานไม่ ต่าํ กว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มี
การ ชารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอก
ประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบ
หูท้ งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุด ข้าราชการ ไม่สวม
เครื่องประดับ สร้อย ต่ างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่ นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน 2 ใบ และต้อง
ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ !! สาคัญมาก !!
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2
เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สําเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สําเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทําที่เขตหรืออําเภอเท่านั้น
หมายเหตุ :
 กรณีหนังสือเดินทางต่ างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดิ นทางต้ องไปดําเนิ นการขอวีซ่าเข้ าประ เทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 สําหรับผู้ท่ถี อื หนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื่องแจ้ ง เข้ า-ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้นก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 เอกสารทุกอย่างต้ องจัดเตรียมพร้ อมล่วงหน้ าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรี ยมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัททัวร์
อย่างน้ อย 7 วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
 โปรดทําความเข้ าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
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สถานฑูตจี นอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
 ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
 นํารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 นํารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทําวีซ่า
 นํารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่างชาติฝรัง่ เศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจี นมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจี น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
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ชือ่ -นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME...............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชือ่ คู่สมรส...........................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย.์ ....................................... โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ .........................................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชือ่ สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................
ตาแหน่งงาน................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................
...........................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร......................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจี นหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจี นแล้ว
เมือ่ วันที.่ ......... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมือ่ วันที.่ ......... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ......................
รายชือ่ บุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..................................................SURNAME..............................................
RELATION.................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................SURNAME.............................................
RELATION.................................................................................................................................................
หมายเหตุ ** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ทที่ างาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ น
จริง เพือ่ ใช้ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษทั แล้วไม่ครบ ทางบริษทั อาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ท่านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
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