
 

 

รหัสทัวร B2B1902393  
ทัวรจีน FUNNY SHOPPING เซินเจิ้น กวางเจา ตงเหมิน สือซันหาง  
3 วัน 2 คืน (CZ) 
วัดกวนอู    สวนดอกไมฮอลแลนด     ชอปปم�งหลอหวู      
ชอปปم�งตงเหมิน     ชอปปم�งสือซันหาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซินเจิ้น (สนามบินเป�าอัน) – วัดกวนอู – 
ตลาดหลอหวู – รานบัวหิมะ - ชมโชวมานน้ํา 3มิติ (3D Water Show) 
(CZ8324 : 05.20-08.45) 

02.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 4 
ประตู 9 เคานเตอร U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดย
มีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน 

05.20 น. ออกเดินทางสู เซินเจ้ิน สนามบินเป�าอัน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8324  

08.45 น. เดินทางถึง เซินเจ้ิน สนามบินเป�าอัน หรือที่เรียกสั้นๆ วา สนามบินเซินเจิ้น เปน
สนามบินหลักที่อยูใกลกับเขตปกครองพิเศษฮองกง และมาเกาอีก ถือเปน

FUNNY SHOPPING เซนิเจิ �น กวางเจา 
ตงเหมนิ สือซันหาง 3 วนั 2 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม – ตลุาคม  ����  

เริ�มต้นเพียง ��,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – เซินเจิ �น (สนามบินเป่าอัน) – วัดกวนอู – ตลาดหลอหวู่ – ร้านบัวหิมะ - ชมโชว์ม่านนํ �า �มิติ (�D 
Water Show) (CZ8324 : 05.20-08.45) 

วนัที� �.   สวนดอกไม้ฮอลล์แลนด์ – ร้านยา – ร้านยางพารา –ตลาดตงเหมิน – เซินเจิ �น – กวางเจา (นั�งรถไฟ) 
วนัที� 3.  ตลาดสอืซนัหาง – อนเุสาวรีย์ � แพะ – กวางเจา (สนามบินไป่หยนุ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) (CZ361 : 19.55-22.00) 



 

 

สนามบินสําคัญแหงหน่ึงของจีนทีข่นสงผูโดยสารในประเทศที่ตองการเดินทางไปยัง
เขตปกครองพิเศษทั้ง 2 แหง เมืองเซิ่นเจ้ิน (Shenzhen) ต้ังอยูทางตอนใตของ
มณฑลกวางตุง เปนเมืองชายแดนทะเลทางใตของจีน อยูตรงขามกบัเกาะฮองกง มี
พื้นที่ประมาณ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจ้ินถูกคัดเลือกใหเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในป ค.ศ. 1980 ทําใหมีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองน้ีมากขึ้น 
มีอาคาร บริษัทหางราน ธุรกิจตาง ๆ  เพิ่มมากขึ้น ไมเพียงแตมีสิ่งปลูกสรางมากขึ้น 
จํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเปน 2 เทาดวย ในเขตเมืองมีประชากรอาศัยอยูกวาหก
ลานคน ภาษาที่ใชพูดกนักม็ทีั้งภาษากวางตุงและจีนกลาง นําทานผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมือง นําทานเดินทางสู วัดกวนอู ใหทานไดไหวเทพเจากวนอู สัญลักษณ
ของความซื่อสัตย ความกตัญูรูคุณ ความกลาหาญ ความจงรักภักดี ใหโชคลาภ 
บารมี กวนอูเปรียบเสมือนตัวแทนของความเขมแข็งเด็ดเด่ียวองอาจไมคร่ันคราม
ตอศัตรู มีสติปญญาเลอเลิศมาก และไมเคยประมาท กราบไหวทานเพื่อความเปน
สิริมงคลตอตนเอง และครอบครัว 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 นําทานสู ตลาดหลอหวู แหลงชอปปم�งช่ือดังแหงหน่ึงของเซินเจิ้น คลายมาบุญ

ครอง  มีสินคาพื้นเมือง และสินคาเลียนแบบแบรนดเนมมากมายหลายยี่หอใน
ราคาที่ไมแพง อาทิกระเป�า รองเทา นาฬิกา เคร่ืองไฟฟ�า เคร่ืองประดับ ฯลฯ นํา
ทานแวะชม รานบัวหิมะ ใหทานเลือกซื้อผลิตภัณฑยาบัวหิมะ ถือยาประจําบานที่
มีช่ือเสียง นําทานชมโชว MANGROVE GROOVE เปนโชวมานน้ําแบบ 3D 



 

 

(ปดวันจันทร ปรับโปรแกรมใหเหมาะตามความเหมาะสม) เปนโชวที่เกี่ยวกับ
เด็กหญิงผูกลากับลิงวเิศษที่ออกตามหาเคร่ืองบรรเลงเพลงที่มช่ืีอวา "ปกแหงความ
รัก" เพื่อเอามาชวยนกที่ถูกทําลายจากมนต(มลพิษ)ในป�าโกงกาง ที่ใชทุนสรางกวา 
200 ลานหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเปน
โรงละครทางน้ําขนาดใหญที่สามารถจุได 2,595 คน ใชเวลา 28 เดือนในการ
สรางแทนแสดงบนน้ําที่ใหญที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เปน
ศิลปะแนวใหมและเปนความทาทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสรางเพื่อเปนตัวแทน
ของธรรมชาติ การแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4องคประกอบ ผสมผสานกับมหัศจรรย
ของมนตเสนหของภาพเสมือนจริง การแสดงใชอุปกรณ เชน แสงเลเซอร ไฟ 
เคร่ืองเปลงแสง มานน้ํา ระเบิดน้ํา ฯลฯ กวา600ชนิด เปนโชวน้ําที่ใหญและ
ทันสมัยที่สุดในโลก โชวการแสดงสื่อประสมในชวงเวลากลางคืน เปนสัญลักษณ
ใหมในทาเรือ OCT 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  

ที่พัก โรงแรม  EASTERN BANSHAN HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 2 สวนดอกไมฮอลลแลนด – รานยา – รานยางพารา –ตลาดตงเหมิน – เซินเจิ้น 
– กวางเจา (น่ังรถไฟ) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 

 จากน้ันนําทานชม สวนดอกไมฮอลแลนด สถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ถูกออกแบบ
และสรางใหเปนอาคารถนนคนเดิน มีสถาปตยกรรมแบบทรงบานเนเธอรแลนด ที่



 

 

นิยมออกแบบหลังคา หนาจั่วใหลวดลายไมซํ้ากัน กําลังเปน นิยมในขณะน้ีที่น่ีเปน
สวนสาธารณะที่มีรานดอกไมและมมุภาพภาพที่สวยงาม แวะชมรานยาจีน ใหทาน
เลือกซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรจีน เพื่อรักษาโรคตางๆ ที่คนจีนนิยมใชมาต้ังแตสมัย
โบราณ จากน้ันแวะชม รานยางพารา สินคาที่มีช่ือเสียงของจีน  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู ตลาดตงเหมิน เปนศูนยรวมแหงการชอปปم�งสินคา

ภายในประเทศ ที่น่ีนับวาเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวนิยมมาชอปปم�ง เพราะนอกจาก
ที่น่ีจะเปนแหลงชอปปم�งแลวยังเปนแหลงรวมเร่ืองอาหารการกินอีกดวย ที่น่ีมีสนิคา
หลากหลายมากมาย ไมวาจะเปนเสื้อผา รองเทา กระเป�า ของเลน ราคาไมแพง  
นําทานเดินทางสู เมืองกวางเจา (น่ังรถไฟ)  ซึ่งเปนเมืองเอกต้ังอยูภาคใตของ
มณฑลกวางตุง เปนเมืองวัฒนธรรมเกาแกอันลือช่ือมาแตโบราณเลาลือจนถึง
ปจจุบันวามีเทวดา 5 องค สวมเคร่ืองแตงกาย 5 สี ขี่แพะ 5 ส ีคาบรวงขาวมาให
ชาวบานเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ มอบความอุดมสมบูรณอยูเย็นเปนสุขตลอดกาล 
จึงไดรับการขนานนามวา “เมืองแพะ” “เมืองรวงขาว” และ “เมืองดอกไม” 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  LANDMARK HOTEL OR SAME 4* 

วันที่ 3 ตลาดสือซันหาง – อนุเสาวรีย 5 แพะ – กวางเจา (สนามบินไป�หยุน) – 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ361 : 19.55-22.00) 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก 
  นําทานอิสระชอปปم�ง ตลาดสือซันหาง เปนตลาดที่มีขอขายอยุหลายสิบช้ัน เต็ม

ไปดวยสินคาหลากหลายมาก ซึ่งเปนงานเกรดที่กอปปم�มาจากฮองกง เกาหล ียุโรป 
ที่แทบจะเหมือนของแท เน่ืองจากมีการลงทั้งในเร่ืองดีเทลงาน วัสดุ เน้ือผา ตลาด
น้ีสวนใหญแพลตติน่ัมจะมารับงานเกรดน้ีไป สวนใหญแลวเสื้อผาจะเบนไปทาง
เกาหล ีทําใหวัยรุนตางๆทั้งใจเมืองจีนและตางชาตินิยมไป ณที่ แหงน้ีเพื่อชอปปم�ง
เส้ือผา อีกทั้งแมคาเส้ือผาตางๆนิยมไปที่น้ี เน่ืองจากไดสินคาคุณภาพดี แตราคา
ถูก บางก็มีการดีลกดับดรงงานเพื่อขนสงกลับมาขาย ณ ประเทศตัวเอง   
นําทานชม อนุสาวรีย 5 แพะ สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจาที่ดลบันดาลใหเมือง
กวางเจามีความเจริญอุดมสมบูรณทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย 5 แพะ ซึ่งใช



 

 

หินแกรนิต 120 กอน แกะสลักประกอบเปนแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ
คาบรวงขาว 6 รวง ยืนสงาบนดอย ตามโบราณ เลากันวา สมัยโจวหยีหวาง มี
เทวดา 5 องคสวมเสื้อสีสันที่แตกตางกันขึ้นแพะ 5 ตัว แพะคาบรวงขาวมา 6 รวง 
จากสวรรคลงมาสูเมืองมนุษย และมอบพันธุเมล็ดขาวอันเปนสิริมงคลใหชาวกวาง
เจา พรอมทั้งอวยพรใหคนกวางเจาพนจากความอดยากตลอดกาล  เมื่อสิ้นสุด
คําพูดเทวดากห็ายไปแพะที่ขี่มากลายเปนกอนหิน 5 กอน อนุสาวรียแพะ 5 ตัว จึง
เปนสัญลักษณ ของเมืองกวางเจาตั้งแตน้ันเปนตนมา   

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู สนามบินไป�หยุน 

19.55 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไชนาเซาท
เทิรน เที่ยวบินที่ CZ361 

  22.00 
น. 

เดินทางถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบางรายการและในกรณีที่มีจํานวน

ผูโดยสารไมถึง 15 ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย 

อัตราคาบริการ : FUNNY SHOPPING เซนิเจ้ิน กวางเจา ตงเหมิน สือซันหาง โดยสายการ
บินไชนาเซาทเทริน                                   

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-
3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเดี่ยว 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
 ทานละ 

วันที่ 23-25 ส.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 6,900.- 
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 11,900.- 11,900.- 11,900.- 3,000.- 5,900.- 
วันที่ 10-12 ต.ค. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,000.- 6,900.- 

ราคาเดก็ทารก(อายุไมถงึ 2 ปบรบิูรณ ณ วนัเดินทางกลับ) ทานละ 6,900.- ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตัว๋เครื่องบนิ (ไมรวมวีซา) 

 



 

 

ราคาน้ีไมรวมคาวซีาเดี่ยว ทานละ 1,650 บาท 
ราคาน้ีไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน/ทาน/ทริป 

อัตราดังกลาวขอสงวนเฉพาะผูทีถ่ือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
กรณีถือหนังสือเดินทางตางชาตกิรณุาเช็คราคาอกีครั้ง 

 
 เงื่อนไขการใหบริการ 

1.  การเดินทางในแตละคร้ังจะตองมีผูโดยสารจํานวน 10 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบ
จํานวนดังกลาว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกคาตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของ

บริษัทฯ กอนทุกคร้ัง เพื่อเช็คขอมูลความถูกตองของรายการทัวรรวมทั้งไฟลบินและ
เวลานัดหมายทัวร หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

3.  การชําระคาบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 15-20 วันกอนออกเดินทาง 
4.  การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา 
    4.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
    4.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
    4.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
    4.4 ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight  
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายใน
เที่ยวบินน้ันๆ 

 
 
 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได           
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (ไมมีหัวหนาทัวร) 
2. คณะจองจํานวนผูใหญ 15 ทานขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหนาหัวหนาทัวร) 
3. คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง 
 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด 
2.  คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง) 
3.  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ 
4.  คาอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ระบุ 
5.  คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 ** ลูกคาทานใดสนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางเจาหนาที่บริษัทได ** 

 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

3 ลานบาท] 
 ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป   
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 

1.5 ลานบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบินทุกแหง + ภาษีน้ํามัน  
8.  คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. กระเป�าเดินทาง 
2. คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซาจีนแบบเด่ียว 4 วันทําการ ทานละ 1,650 บาท 
3. กระเป�าเดินทางทานละ 1 ใบเทาน้ัน ในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 

23 กิโลกรัม/ทาน 1 สวนเกินน้ําหนักตามสายการบินกําหนด 
4. คาทําหนังสือเดินทาง 
5. คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ เชน คาเคร่ืองด่ืม, คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คา

โทรศัพท, คาซักรีดฯลฯ 
6. คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ 
7. คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว 
8. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ทาน/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขได 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบใดๆ เหตุการณที่ เกิดจากสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ เหตุการณไมสงบทางการเมือง, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการ
จลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป�วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เหตุสุดวิสัย อ่ืนๆ เปนตน 

3. หากทานยกเลิกกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อัน
เน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได
สํารองที่น่ังบนเคร่ือง และโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็
ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 



 

 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ 
บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืน
เงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น
แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ 
ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต
ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหา
น้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา  

10. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ 
กอนทุกคร้ัง มิเชนน้ันทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
สําหรับผูที่มีความประสงคตองการขอย่ืนวีซาเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซาจีนสําหรับผูที่ถือพาสสปอรตไทย 

**ย่ืนวีซาเด่ียวคาบริการดังน้ี ** 
- ยื่นธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยื่นดวน 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณไมชํารุด 
2. หนังสือเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 

หนาเต็ม   
 รูปถายหนาตรง รูปสี 1.5 X 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเทาน้ัน**  
 และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
 - หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
 - ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน  6 เดือน 
 - รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2 ขาง 
 - ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 
3. สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว จะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออก หรือ Re-Entry 

ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา 



 

 

4. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
5. เอกสารที่ใหกรอกทายโปรแกรมทวัร กรุณากรอกใหครบเพือ่ประโยชนของตัวทานเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา  
 - กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตองแนบสูติบัตรตัวจริง, สําเนาสูติบัตรและสูติ

บั ต ร ข อ ง เ ด็ ก ฉ บั บ แ ป ล (โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว โห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ได ที่  
http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีที่เด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดา มารดา ตองแนบหนังสืออนุญาตใหเดินทาง 
 ขอมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทํางาน ตําแหนงงาน ที่อยูปจจุบัน ที่อยูที่

ทํางาน ญาติที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทํางาน และของญาติ 
โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวี
ซา เลมที่มีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

7. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรียมพรอมลวงหนากอนยื่นวีซา ดังน้ันกรุณาเตรียมเอกสาร
พรอมสงใหบริษัททัวร อยางนอย 5-7 วันทําการ (กอนออกเดินทาง) 

8. โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการยื่นวีซาใหม การเรียก
ขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เปนเอกสิทธิ์ของสถานทูต และ
บางคร้ังบริษัททัวรไมทราบลวงหนา   

 ผูที่ประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและ
ยกเวนการทําวีซาทานจะตองรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเขา-ออกเมืองดวยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวรฯ ไมทราบกฎกติกา 
การยกเวนวีซาในรายละเอียด / ผูใชบัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของทานเปนอยางดี 
หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 
2 อาทิตย  

10.  กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวซีาใหได เฉพาะชาวตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนุญาตการทํางานในประเทศไทยเทาน้ัน 
 - หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีน

ดวยตนเอง  
 - กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลือง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขา

ประเทศจีนดวยตนเอง  เน่ืองจากผูเดินทางจะตองไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 



 

 

คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวี
ซาใหได 
1.  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนังสือเดินทางของคนตางชาติอ่ืนๆ จายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเวน แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา(กรุณาเชคราคาอีกคร้ัง) 
- เอกสารที่ตองเตรียม   
1.พาสปอรต ที่มีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตรา
วีซา และตราเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม   
2.รูปถายสีขนาด 1.5 X 2 น้ิว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน [พื้นหลัง
ขาวเทาน้ัน] 
และตองไมใชสต๊ิกเกอร หรือรูปพร้ินจากคอมพิวเตอร  
- หามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เชน เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดขาราชการ 
- ตองมีอายุของรูปถายไมเกิน 6 เดือน 
- รูปตองหนาตรง ไมยิ้มเห็นฟน มองเห็นทั้งใบหนารวมถึงใบหูทั้ง  2ขาง 
- ไมสวมเคร่ืองประดับ สรอย ตางหู เเวนตาเเฟช่ัน เเวนสายตา 

3. ใบอนุญาตการทํางาน  
4. หนังสือวาจางในการทํางาน  
5. สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกับคนไทย ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล

รับรองตราประทับรานที่แปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปน้ี 
1. ช่ือเปนชาย แตสงรูปถายที่ดูเปนหญิง เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ที่ถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายที่มีวิวดานหลัง ที่ถายเลน หรือรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพื่อยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายที่เปนกระดาษถายสติกเกอร หรือรูปที่พร้ินซจากคอมพิวเตอร 
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา  
ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ  1,125 บาท  
 



 

 

[ตางชาติฝรัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขากลุมขอตกลงเชงเกน 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบล
เย่ียม  สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮงัการี ไอซแลนด 
อิตาล ีลทิัวเนีย ลัตเวีย ลกัเซมเบริก มอลตา เนเธอแลนด โปแลนด นอรเวย โปรตุเกส สโล
วาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด เอสโทเนียไมสามารถขอวีซาดวนได] 

 
**การขอวซีาเขาประเทศจีน  

สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑการย่ืนวซีาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรับ
ราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปน
จริง 

**สถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน  
กรณุากรอกขอมูลดงัตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนขอวซีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพ่ือประโยชนของตัวทานเอง** 

 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส ................................................................................. 
ที่อยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ที่อยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 



 

 

  

 

 

 
 

โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) ................................................................ 
ตําแหนงงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยูสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย................................................ 
โทรศัพท............................................................ มือถือ...................................................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรที่ถูกตองที่สามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะ
มีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เมื่อวันท่ี............ เดือน.......................ป..............  ถึง วันที่............ เดือน.......................ป..................   
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง 
** ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิด
ความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ี  (โปรดทําตามระเบียบ
อยางเครงครัด) 


