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รหสัโปรแกรม : 13854 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

ท่องเที่ยว มณฑลกวางสี 

หนานหนิง - หมิงซ่ือ - น ้ าตกเตอ๋เทียน 

จ๋ิงซี - ปาหม่า  5 วนั 4 คืน  

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN (CZ) 

ก าหนดการเดินทาง : มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 
 

จุดเด่นของโปรแกรม 
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 เทีย่วเต็มๆ ไม่เสียเวลา / ไม่ลงรา้นรฐับาล 

 ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอ้ยปี ณ หมู่บา้นมนุษยร์อ้ยปีปาหม่า 

 สมัผสัความอลงัการของน ้ าตกเตอ๋เทียน 1 ในน ้าตกขา้มพรมแดนใหญ่ทีสุ่ดในโลก 

  

 ล่องเรือไมไ้ผ่ชมความงามสวรรคบ์นดิน ณ ทุ่งภาพเขียนรอ้ยลี้ ในอุทยานหมิงซ่ือ     สถานที่

ท่องเทีย่วระดบั AAAA 

 ตะลึงกบัความมหศัจรรยแ์ห่งประติมากรรมหินหิมะลา้นปีในถ ้ าคริสตลั1 ใน 5 สุดยอดถ ้าแดน

มงักร 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) – หนานหนงิ – หมิงซือ 

10.00 น. พร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เกาะ U สายการบินไช

น่าเซาเธร์ินแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารให้ที่สนามบิน  

 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

13.15 น. ออกเดินทางสู่ หนานหนงิ โดยสายการบนิไชน่าเซาเธิรน์แอรไ์ลน ์เที่ยวบิน CZ8312 

16.25 น. เดินทางถึง เมืองหนานหนงิ หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็นเมืองเอก

ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบก

ติดกบัประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม. ผ่านพิธตีรวจคนเข้าเมือง  

http://bit.ly/2NMk5YE
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จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมิงซ่ือ (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

20.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พักที่ หมิงซ่ือ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วันที่สอง หมิงซ่ือ – หมิงซ่ือเถียนเหยียน – น ้าตกเต๋อเทียน – จ้ิงซี – บ่อน ้ าพุห่าน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 เดินทางไป หมู่บา้นหมิงซ่ือ ล่องเรือไมไ้ผ่หมิงสื่อเถียนเหยียน (明仕田园景区) 

สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทศันียภาพสองฝั่ง ล าน า้ และบรรยากาศอัน

สดช่ืนร่ืนรมย์ งดงามด้วยภเูขาที่เป็นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้อยล้ี” จากนั้นนั่งรถไป

เตอ๋เทียน (ประมาณ 1 ช่ัวโมง) เพ่ือชมน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นน า้ตกระหว่างประเทศ

ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลก (พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนาม

กว้าง 60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พร้อมนัง่แพเพ่ือชมน ้าตกเตอ๋เทียนอย่างใกล้ชิด 

13.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 เดินทางต่อไปยังเมืองจิ้ งซี น าท่านชมบ่อน ้ าพุห่าน สวนสาธารณเอ๋อฉวน (鹅泉) เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าเจด็ร้อยปี ตั้งแต่สมัย

ราชวงศ์หมิง มีต านานประเพณีพ้ืนบ้านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น 

หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้าหญิงนิทรา ต้นไม้คู่รัก เป็นต้น 

19.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 พกัที ่จ้ิงซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม จ้ิงซี – ปาหม่า – ถ ้าคริสตัล – ถ ้ารอ้ยนก – หมู่บา้นอายุว ัฒนะ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

07.40 น.  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นปาหม่า (ประมาณ 3 ช่ัวโมง) เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่ามีคน

อายุยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการส ารวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะต้องมีคนอายุเกิน 100 

ปี ประมาณ 7 คน แต่ประชากรเมืองปาหม่าสามแสนคน มีคนอายุกว่า 100 ปี ถึง 94 คน 

มากกว่ามาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จึงได้รับเกียรติให้เป็นหมู่บ้านที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก 

สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่วย ในขณะ

ที่อากาศทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคลด็ลับของเมือง ไม่ว่า

จะเป็น หมูหอม香猪 ที่มีน า้หนักโตสดุไม่เกนิ 25 กโิลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา火麻 ที่

มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้นเลือด ปลามนั เป็นปลาที่เวลาทอดไม่ต้องใช้น า้มัน จะมีมัน

ออกจากตัวปลาเอง และข้าวโพด เผอืกมันที่เป็นอาหารหลักของผู้สงูอายุปาหม่า  

11.00 น. น าท่านชม ถ ้าคริสตลั เป็นถ า้หินงอก หินย้อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สดุของจีน เพราะมี

หินงอกหินย้อยที่มีสขีาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ชมความงามภายในถ า้ประมาณ 

1.30 ช่ัวโมง 

13.00 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 



(HDNNG001)  หนานหนิง น ้ าตกเต๋อเทียน CZ 5วนั4คืน  JUN. – JUL.19  26,900.- 

 น าท่านล่องเรือล าคลองใต้ภเูขาของ ถ ้าหนา้ต่างสวรรค ์เป็นถ า้ที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้าน

ปี ภายในถ า้จะมีหินงอกหินย้อยลักษณะต่างๆ สดุถ า้เป็นต้นน า้ของล าคลองผานหยาง盘阳

河 ที่ไหลออกจากใต้ภเูชา และนกนานาชนิดมากกว่าหลายร้อยตัวจึงเป็นที่มาของ ถ ้ารอ้ยนก 

(ล่องเรือประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

16.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นอายุวฒันะ หรือ หมู่บ้านคนอายุยืน เย่ียมชมวิถีชีวิตของ

ชาวบ้านและถ่ายรูปกบัคุณปู่คุณยายที่มีอายุเกนิ100ปี 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พักที่ BAMA VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่สี่  ปาหม่า – หนานหนิง – ภูเขาชิงซ่ิว – พิพิธภณัฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง –  

             แหล่งช้อปป้ิง 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดินกลับ หนานหนงิ ( ประมาณ 4.5 ช่ัวโมง)  

12.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 ชม ภูเขาชิงซ่ิว เป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญของหนานหนิง ส าหรับผู้ที่ไปทศันาเมืองน้ี มักจะต้อง

ไปคาราวะศาลเจ้าแม่กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) 

ที่ต้ังอยู่บนยอดเขาลูกน้ี ศาลเจ้าแห่งน้ีมีเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้จันทน์หอม พระ

พักตร์น่ิงสงบสวยงาม เป่ียมไปด้วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ายังมีศาลาที่ประดิษฐาน

พระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให้นักท่องเที่ยวได้สกัการะ  นอกจากนี้  ภูเขาชิงซ่ิวยังมี จุด

น่าสนใจให้เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ช้ัน จุดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์

มังกรช้าง สวนต้นปรงขนาดยักษ์ และต้นปาล์มที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน และสวนป่าเขตร้อน 

เป็นต้น  ชม“พิพิธภัณฑ์ชนชาติกวางสีจ้วง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้ง

เร่ืองวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็นอยู่ ข้าวของเคร่ืองใช้ มาจัดแสดงไว้ให้คนทั่วไปได้ชมและ

เรียนรู้ นอกจากน้ันยังเป็นพิพิธภัณฑท์ี่รวบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจ้วงไว้อย่าง 

 อสิระให้ท่านได้เลือกช้อป ณ แหล่งชอ้ปป้ิง ให้ท่านได้เลือกซ้ือตามอธัยาศัย 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  พักที่ NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

  

วันที่ห้า  หนานหนิง – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 ได้เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน 

10.50 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าเซาทเ์ทิรน์แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ CZ6099 

12.10 น. ถึง กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ 
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******************* 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสภาวะอากาศและ

เหตุสุดวิสยัต่างๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณไ์ดล่้วงหนา้ โดยทางบริษทั จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ 

  ปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคา / ท่าน 

*ราคาเด็กเท่าผูใ้หญ่ 
พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 

5 – 9 มิถุนายน 2562 26,900.- 4,500.- 

6 – 10 กรกฎาคม 2562 26,900.- 4,500.- 

 

 

 



(HDNNG001)  หนานหนิง น ้ าตกเต๋อเทียน CZ 5วนั4คืน  JUN. – JUL.19  26,900.- 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม   

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ (ตัว๋กรุป๊) เส้นทาง กรุงเทพ-หนานหนิง-กรุงเทพ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึ้น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เกบ็ค่า

ภาษีน า้มันเพ่ิมตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง *ราคาทวัร์น้ีเชค็ภาษีน า้มัน ณ วันที่ 5 เม.ย. 62 

3. ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละ 1 ช้ินเท่านั้น และต้องมีน า้หนักไม่เกนิ 23 กก. / ท่าน 

4. ค่าโรงแรมที่พัก จ านวน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  

 **ส าหรบัเสน้ทางนี้  ทุกโรงแรม ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / ไม่มีเตียงเสริม  

ในกรณีทีท่่านมาไม่ครบคู่ ท่านจะตอ้งจ่ายค่าพกัเดีย่วเท่านั้น ** 

5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ตามระบุในรายการ  

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
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8. ค่ามัคคุเทศกท้์องถิ่นดูแลคณะ 1 ท่าน 

9. ค่าหัวหน้าทวัร์ไทยดูแลคณะจากเมืองไทย 1 ท่าน 

10. ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบเด่ียว) 1,650 บาท 

11. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ เฉพาะ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ัน โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสรจ็รับเงินในการ

เบิก) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีด ค่าเคร่ืองดื่ม นอกจากรายการ  

2. ค่าท าหนังสอืเดินทาง  

3. ค่าวีซ่าด่วน (ในกรณีที่ท่านเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าไม่ทนั)  

4. ค่าธรรมเนียมน า้หนักกระเป๋าเกนิ 23 กโิลกรัม และเกนิ 1 ใบ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

6. ค่าทิปคนขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ และค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย 225 หยวน ต่อลูกคา้ 1 ท่าน 

หมายเหตุ   

 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์เปล่ียนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม  

 ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้า

และความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้า

จัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูกจ็ะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่าน

ประตูใดๆกจ็ะไม่คืนค่าบริการ  

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการช าระค่า

ทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

 บริษัทได้ท าประกนัอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม  

 บริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการข้ึนลงของ

เงินตราต่างประเทศหรือทกีารปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือเชค็ว่า

กรุ๊ปมีการคอนเฟริมเดินทาง หรือ สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท และ เวลาบิน ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ส ารองทีน่ ัง่   

 มัดจ า 10,000 บาท พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาองักฤษตาม  

 ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน 
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เงือ่นไขการยกเลิก   

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเกบ็ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เกบ็ค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทวัร์  

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

ความรบัผดิชอบ  

 บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจ

รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการ

จลาจลการเปล่ียนแปลงก าหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดข้ึนทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจบ็ป่วยการถูกท าร้ายการสญูหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ 

 การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิด

กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ทางบริษทัฯถอืว่า 

ท่านและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

เอกสารในการท าวีซ่าจีนส าหรบัหนงัสือเดินทางไทย (ยืน่วีซ่าเดีย่ว) 

1. หนังสอืเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน สญัชาติไทย (หมายเหตุ : หนงัสือเดินทางตอ้งไม่

มีการ ช ารุดใดๆ ทั้งสิ้ น ถา้เกิดการช ารุด  เจ้าหนา้ที่ตรวจคนเขา้-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออก

นอกประเทศของท่านได)้  

2. หนังสอืเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทบัตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเตม็   

3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลงัสีขาวเท่านั้น ยิ้ มหา้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหนา้และ

ใบหูทั้งสองขา้งชดัเจน และหา้มสวมเสื้ อสีขาว เช่น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนกัศึกษา หรือชุดขา้ราชการ ไม่

สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ

ตอ้งไม่ใช่สต๊ิกเกอร ์หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร ์ !! ส าคญัมาก !! 

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง)  

5. กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี เดินทาง ใชเ้อกสารเพิม่เติม จากขอ้ 1-3 ดงันี้  

5.1 เดินทางพรอ้มพ่อแม่  / เดินทางพรอ้มพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส าเนาสตูิบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

  5.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
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  5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสตูิบัตร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปล่ียนช่ือ 

5.2 เดินทางพรอ้มญาติ   

5.2.1 ส าเนาสตูิบัตร(ใบเกดิ) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุต า่กว่า 6 ปี ตอ้งใชสู้ติบตัร(ใบเกิด) ตวัจริง 

5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  

5.2.3 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  

5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกบัสตูิบัตร (ใบเกดิ) ต้องใช้ใบเปล่ียนช่ือ 

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน 

หมายเหตุ :  

 กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

เน่ืองจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 

 ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้น

ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า 

 เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัท

ทวัร์ อย่างน้อย 7 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

 โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติม

หรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสทิธิ์ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่าให ้พาสปอรต์ของท่าน ในกรณีดงัต่อไปนี้  

 ช่ือเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

 น ารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกนิกว่า 6 เดือนมาใช้ 

 น ารูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอยีงข้าง มาตัดใช้เพ่ือย่ืนท าวีซ่า 

 น ารูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

(ต่างชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุ่มขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั กรีซ ฮงัการี ไอซแ์ลนด ์อิตาลี ลิทวัเนยี ลตัเวีย 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยี  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได)้ 

 

**การขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วีซ่าโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 
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ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างนี้ !!!! 

**เนือ่งจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปนี้ ** 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   

( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME............................................... 

สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชื่อคู่สมรส...........................................................................................  

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  ..........................................................................................   

..................................................................................................................................................................

. รหสัไปรษณีย.์....................................... โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถอื................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ……………………………………………………………………… 

............................................................................................................ ......................................................

..   รหสัไปรษณีย ์.........................................โทรศพัทบ์า้น....................................................... 

ชื่อสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่).............................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................ ................................................................ 

ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................................................................... 

...........................................................รหสัไปรษณีย ์.......................................โทร...................................... 

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรที์ถู่กตอ้งทีส่ามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน) 

ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   

เมือ่วนัที.่......... เดือน...................ปี.................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี...................... 

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 

เมือ่วนัที.่......... เดือน..................ปี..................... ถึง วนัที.่......................เดือน.......................ปี...................... 

รายชื่อบุคคลในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..................................................SURNAME.............................................. 

RELATION.................................................................................................................................................  

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................SURNAME............................................. 

RELATION.................................................................................................................................................   

หมายเหตุ ** กรุณาระบุเบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรที์ท่ างาน  มือถอื  บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ

เป็นจริง เพือ่ใชใ้นการขอยืน่วีซ่า 

** ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่

สะดวกภายหลงั  ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี้   (โปรดท าตามระเบยีบอย่างเคร่งครดั) 

** แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970 , 0-2245-7033  


