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 ชมนาขัน้บันได สนัหลงัมงักร ทีส่วยทีส่ดุที่หมูบ่า้นหลงจี ๋(เจ็ดดาวลอ้มเดอืน) 

 ผา่นชม เจดยี์เงนิและเจดยี์ทอง เจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 เขาเหยาซาน ... ทา่นสามารถมองเห็นทัศนียภาพท่ัวเมืองกุย้หลนิอันสวยงาม 

 ชม..โชว์ MIRAGE GUILIN ประทับใจกับเพลงหลวิซานเจีย่ ในภาพยนตร์มนตรั์กชาวเรือ  

 ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง (ลอ่งสัน้ครึ่งสาย) ชมแม่น ้าใส ขนุเขาสวยงาม 

 เมนูพเิศษ....ขาหมูร ่ารวย, เผือกครสิตลั, ปลาแช่เบยีร ์และเป็ดปักกิง่ 

 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชื้อเพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทิปไกดแ์ละคนขบัรถ** 

 
1. สนามบนิสุวรรณภูม-ิกุย้หลนิ 

2. กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาขัน้บันไดหลงจี-๋หลงเซิน่-กุย้หลนิ 
รา้นใยไผ่ไหม-เมอืงจ าลองสมัยซ่ง 

3. กุย้หลนิ-หยางซ่ัว-ถ ้าเงนิ-ล่องเรอือ่าวลีเ่จยีงวาน-ถ ้า
เทยีนกง-รา้นใบชา-ถนนฝร่ัง 

4. หยางซ่ัว-ล่องเรอืแม่น ้าลีเ่จยีง(ครึง่สาย)-เมอืงลับแล 
กุย้หลนิ-รา้นผา้ไหม  

5. กุย้หลนิ-น่ังกระเชา้เหยาซาน-รา้นหยก-เขา้ชมเขา
งวงชา้ง-ชมดา้นนอกเจดยี์เงนิ+เจดยี์ทอง-รา้นบัวหมิะ 
อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ+ตลาดใตด้นิ-ชมโชวม์ริาจ 

6. กุย้หลนิ-สุวรรณภูม ิ
 

ก าหนดเดนิทาง    
 วนัที่ 20-25 ต.ค.59 (วนัหยุด วนัปิยะฯ) 

วนัที่ 22-17 ต.ค.59 (วนัหยุด วนัปิยะฯ) 

วนัที่ 10 – 15 /24 – 29 พ.ย. 59 

วนัที่ 02 – 07  (วนัหยุด วนัพอ่) 

วนัที่ 08 – 13 ธ.ค 59 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

วนัที่ 22 – 27 ธ.ค 59 

วนัที่ 29 ธ.ค.59 - 03 ม.ค.60 (วนัปีใหม)่ 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

ราคา 

 

20,900.- 
21,900.- 
18,900.- 
19,900.- 
19,900.- 
18,900.- 
21,900.- 
 
 

กุย้หลนิ หลงเซิน่ หยางซ ัว่ โชวม์ริาจ 
6 วนั 5 คนื (CZ)  

โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม-ิกุย้หลนิ 

10.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประตู 9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ท ีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน  

 

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกุย้หลิน เมอืงท่องเท ีย่วท ีม่ชีือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เท ีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพกัทีส่นามบนิอู๋ซู เมอืงหนานหนงิ จากน ัน้เดนิทางตอ่สู่เมอืงกุย้หลนิ* 

 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลิน ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทาง

ภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีื้นท ีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใต ้

ตดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนอืตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉยีงเหนอืตดิกับ

หูหนัน ทางตะวันออกเฉยีงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกีย๋ และทาง

ตะวันตกเฉยีงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพื้นท ีเ่ป็นทีร่าบแอ่งกระทะ และ

เทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิ

ซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวทีค่รอบคลุมพื้นท ีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ย

เหตุนีเ้องจงึมถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สอง        กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาข ัน้บนัไดหลงจี-๋กุย้หลนิ-รา้นใยไผ่ไหม-เมอืงจ าลองสมยัซง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 คณะเดนิทางสู่ อ าเภอหลงเซิ่น เมอืงทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่า

ไม ้แร่ธาตุ เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ อกีทัง้ยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม

ทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเยา้ น าท่านชม หลงจี ๋หรอืสนัหลงัมงักร 

นาขัน้บันไดทีแ่ลดูเหมอืนกับมังกรเลือ้ยรอบเนนิเขา ตัง้อยู่ในทศิตะวันออกเฉยีงใต ้

ของอ าเภอหลงจี ๋แถบหมู่บา้นเหอผงิ เนือ่งจากบรเิวณนีไ้ม่มพีื้นท ีร่าบ ชาวบา้นจงึ

ท านาบนภูเขาในลักษณะขัน้บันได โดยไล่ตัง้แต่ตนีเขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้

ก็ดูเหมอืนกับขดกน้หอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมอืนเจดยี์ แต่ละขัน้แต่ละชัน้ สลับซอ้น

เรยีงกันสูงขึน้เรือ่ยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง  

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

2 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางกลับสู่ เมอืงกุย้หลิน แหล่งท่องเท ีย่วทางธรรมชาตทิ ีม่ชีือ่เสยีงมณฑล

กวางส ีกุย้หลนิมกีารก่อชัน้ของแผ่นดนิหนิปูนตามธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยู่

อย่างไม่หยุดยั้ง กุย้หลนิจงึมภูีเขาทีม่รูีปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีม่น ้าหลี

เจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย เกดิเป็นภูเขางวงชา้ง เขาฝูปอหรอืเขาขาด 

ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุ่ยออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามว่า เมอืงแห่ง เขาเขยีว 

น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม จากนัน้น าท่านแวะชม การผลิตผา้ใยไผไ่หม ซึง่น ามา

ท าเป็นเครือ่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

2 ช ัว่โมง 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

 
เดนิทางสู่ เมอืงจ าลองสมยัซง่หรอืซง่เฉงิ สถานทีท่่องเท ีย่วเปิดใหม่ ซึง่มคีวาม

สวยงามไม่แพเ้มอืงจ าลองซ่งในเมอืงหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมทีส่วยงาม 
 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัที่สาม  กุย้หลนิ-หยางซ ัว่-ถ า้เงนิ-ลอ่งเรอือา่วลีเ่จยีงวาน-ถ า้เทียนกง-รา้นใบชา-ถนนฝร ัง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
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 เดนิทางสู่ เมอืงหยางซั่ว เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศนส์วยงามและมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ ีเ่ป็นที่

โปรดปรานของนักท่องเท ีย่วชาวยุโรปทีน่ยิมขีจั่กรยานชมธรรมชาตบิรสุิทธิ ์เท ีย่ว

ชม ถ า้เงนิ เป็นถ ้าท ีง่ดงามทีสุ่ด ชมหนิงอกหนิยอ้ยและม่านหนิ มนี ้าตกและ

สายน ้าใสไหลเวยีนเขา้สู่ภายในถ ้า ท ีน่ ีท่่านจะไดช้มปราสาทพระจันทรแ์ละเงา

สะทอ้นในน ้าเปรยีบประดุจกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ ีห่าท ีใ่ดเสมอเหมอืนได ้

ภายในปราสาทท่านจะไดพ้บเสาซึง่สูงเด่นเป็นสง่า ร่มทีป่ระดับดว้ยไข่มุกอันล ้าค่า 

หนิครสิตัลสะทอ้นแสงระยิบระยับซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ 

ใชเ้วลา

เดนิทาง

ประมาณ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เผอืกครสิตลั 

บา่ย เดนิทางสู่ อ าเภอลี่ผู ่อ าเภอเล็กๆ ท่ามกลางแวดลอ้มของขุนเขา ถงึลีผู่่ 

น าท่านเทีย่วลีเ่จยีงวาน ล่องเรอืชมอ่าวลีเ่จยีงวาน แม่น ้าสาขาแยกมาจากแม่น ้า

หลเีจยีงสายใหญ่ มชีนเผ่าพื้นเมอืง “หย่องซูลี”่ เป็นบรรพบุรุษของชาวลีผู่่ ตาม

รอยวถิชีวีติของเผ่าหย่องซูลีใ่นสมัยโบราณ จากนัน้น่ัง เรอืมงักร เพื่อไปชม  

ถ า้วงัสวรรค ์(เทยีนกง) ซึง่เป็นถ ้าท ีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้าใตด้นิ ชมววิหนิงอกหนิ

ยอ้ยทีส่ะทอ้นน ้าในถ า้ดูเสมอืนดนิแดนแห่งเทพนยิาย จนมคี าเปรยีบเปรยว่าเป็น 

“จิว่ไจส้วนสวรรค”์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รา้นใบชา อันลอืชือ่ทมีชีือ่เสยีงของ

เมอืงจนี ชมวธิชีงชาพรอ้มอุปกรณ์เครือ่งมอืท ีใ่ชใ้นการประกอบพิธชีงชามากมาย 

เพื่อใหท้่านไดช้มิชาชนดิต่างๆ   

 

 

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ปลาแชเ่บยีร ์

 อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอื ถนนคนเดนิ ที่

ขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น 

อาหาร และยังมสีนิคา้พื้นเมอืงวางขายมากชนดิ เช่น ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอก

หมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหนิแกะสลักขนาด

เล็ก ภาพวาดพู่กันจนี ตวัดลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตวม์งคลต่างๆ 

หนังสอืค าคมของ เหมา เจ๋อ ตุง อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกหา 

 

พกัที ่ NEW WEST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว      

วนัที่สี ่   หยางซ ัว่-ลอ่งเรอืแมน่ า้ลีเ่จยีง(ครึง่สาย)-เมอืงลบัแล-กุย้หลนิ-รา้นผ้าไหม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าท่าน ล่องเรอืแมน่ า้หลี่เจยีง (ครึง่สาย) ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จยีงที่

สวยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันทีม่รูีปร่างต่างๆ กันตาม

จนิตนาการต่างๆ ของผูผ่้านชมใหท้่านพิสูจนดั์งค ากล่าวทีว่่า กุย้หลนิเป็นดนิแดน

แห่งขุนเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีม่น ้าสวยใสทีสุ่ดในโลก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าท่านสู่ เมอืงลบัแล “ซื่อไวเ่ถาหยวน” อยู่ก่อนเขา้เมอืงกุย้หลนิ สัมผัสววิใน

ระดับพื้นราบ มหีมู่บา้นแห่งวัฒนธรรมทีแ่สดงวถีชีวีติความเป็นอยู่ของชนกลุ่มนอ้ย

ทีอ่าศัยอยู่นอกเมอืงกุย้หลนิ อาท ิชาวจว้ง ชาวเยา้ ชาวมง้ และชนกลุ่มนอ้ยคอย

ใหก้ารตอ้นรับดว้ยเหลา้ขา้วเหนยีวและลูกจว้งตามประเพณี ซึง่เป็นสัญลักษณ์แห่ง

มติรภาพไมตรหีมู่บา้นนีอ้ายุยืน เฉลีย่แต่ละคนมอีายุถงึ 85 ปี มกีารแสดง

การละเล่น และงานฝีมอืของหมู่บา้นแบบหนึง่ผลติภัณฑห์นึง่ต าบลใหท้่านไดช้ม

และเลอืกซือ้หาเป็นของทีร่ะลกึ น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงกุย้หลิน แหล่ง

ท่องเท ีย่วทางธรรมชาตทิ ีม่ชีือ่เสยีงมณฑลกวางส ีกุย้หลนิมกีารก่อชัน้ของแผ่นดนิ

หนิปูนตามธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง กุย้หลนิจงึมภูีเขาทีม่รูีปร่าง

แปลกตาและมถี ้าสวยงามมากมาย มแีม่น ้าหลเีจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปูนอยู่มากมาย 
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เกดิเป็นภูเขางวงชา้ง เขาฝูโปว ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุ่ยออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บ

ขนานนามว่า เมอืงแห่ง เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม น าท่านชม โรงงานผา้

ไหมจนี ท ีม่ชีือ่เสยีงทางการผลติและส่งออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกที่

รูจั้กการเลีย้งไหมและพัฒนาคุณสมบัตพิิเศษต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง ท่านจะไดช้ม

วธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ ซึง่มคีวามเหนยีว โดยใชท้ัง้แบบ

เครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพื่อมาท าไสน้วมผา้ห่มไหม 

ภายในโรงงานจะตกแต่งไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้ไหม ดูแลว้

รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ขาหมูร ่ารวย 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัที่หา้ กุย้หลิน-กระเชา้เหยาซาน-รา้นหยก-เขา้ชมเขางวงช้าง-ชมดา้นนอกเจดยี์เงนิ-เจดียท์อง 

   รา้นบวัหมิะ-อิสระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ+ตลาดใตด้ิน-ชมโชวม์ริาจ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าท่านเดนิทางสู่  เขาเหยาซาน ท ีสู่งท ีสุ่ดซึง่อยู่ชานเมอืงกุย้หลนิเพือ่น่ังกระเชา้ 

ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสูงประมาณหนึง่พันสองรอ้ยฟิตอากาศทีน่ ีจ้ะหนาวเย็น

ตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนยีภาพทั่วเมอืงกุย้หลนิอันสวยงามยิง่กลุ่มเขา

บางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสนแ์ม่น ้าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามังกรไหลตลอดแนว

คดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น ้าดว้ยเขาหนิปูนสลับซับซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับ

จนิตนาการของมนุษย์ สมกับค ากล่าวของคนจนีโบราณทีว่่า ทวิทัศนก์ุย้หลนิ งาม

ล ้าเลศิในปฐพี จากนัน้แวะชม หยก ท ีม่คุีณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ให ้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสัตวม์งคลทีม่ชีือ่เสยีง   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เป็ดย่างหนงักรอบ 

บา่ย น าชม เขางวงชา้ง สัญลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้เขา

งวงชา้งและชมววิสองฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีงในตัวเมอืง บนเขาเป็นทีตั่ง้ของเจดยี์ทรงเจ

กัน ท ีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ี

บนเจดยี์ประดษิฐานองคโ์พธสัิตวผู่์เสยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิศรัทธาในความศักดิส์ทิธิ ์

ช่วงวันหยุดจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย จากนัน้น าท่าน ชมและถา่ยรูปกบั

เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพื่อเป็นสริมิงคล เจดยี์รมิทะเลสาบคู่นี ้เจดยี์หนึง่สรา้ง

ดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยี์ทองเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ส่วนอกีเจดยี์สรา้ง

ดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศนส์วยงามยิ่งนัก ถอืว่าเป็นจุด

ชมววิท ีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ รา้นบวัหมิะ 

เป็นทีรู่จั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สคว ่าท ีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 

24 กันยายน 2533  ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส่้งยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟ

ไหม ้มาช่วยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของ

บัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้ม

การสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผ่อนคลายความเครยีด และบ ารุง

การไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิอสิระใหท้่านชอ้บป้ิงทีถ่นนคนเดนิเทา้ 

“ปู้สงิเจยี” ถนนจงซาน และตลาดใตด้นิ กลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอัธยาศัย ท่าน

จะไดพ้บกับสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟช่ัน ของทีร่ะลกึที่

ตลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พื้นเมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้

หลนิต่างๆ อาท ิลูกพลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้  

 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  เป็ดปักกิง่ 

 ชมโชว ์MIRAGE GUILIN บนเวทอีลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ทีน่ั่ง)  
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พลิว้ไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล ้าสมัยดว้ยเทคนคิ ปิดฉากสุดทา้ยเรา้ใจกับกับชุด

มอเตอรไ์ซดไ์ต่ลูกโลก ทีเ่รยีกเสยีงปรบมอืดังกระหึม่ 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัที่หก  กุย้หลนิ-สุวรรณภูม ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เท ีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพกัทีส่นามบนิอู๋ซู เมอืงหนานหนงิ จากน ัน้เดนิทางตอ่สู่กรงุเทพฯ * 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลี่ยนไฟท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

************************************ 

 

โปรแกรมการเดนิทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 
อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก(มี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่ี

เตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่15 - 20 ก.ย. 59 19,900 19,900 18,900 4,300 

วนัที ่20 - 25 ต.ค. 59 20,900 20,900 19,900 4,300 

วนัที ่22 - 27 ต.ค. 59 21,900 21,900 20,900 4,300 

วนัที ่10 –15/24-29 พ.ย. 59 

        22 – 27 ธ.ค 59 
18,900 18,900 17,900 4,300 

วนัที ่02 – 07/08–13 ธ.ค 59  19,900 19,900 18,900 4,300 

วนัที ่29 ธ.ค. 59 –03 ม.ค. 60 21,900 21,900 20,900 4,300 

 

ขอ้ควรทราบ:  

รา้นทีร่ะบุในโปรแกรม คอื บัวหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไข่มุก, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทัวร ์ดว้ย 

เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้ับนักท่องเท ีย่วทุกท่านทราบว่า ทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม ซือ้หรอืไม่

ซือ้ขึน้อยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลัก ไม่มกีารบังคับใดๆ ทัง้สิน้ 
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อตัรานีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด 

2. ค่าโรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเท ีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

7. ค่าธรรมเนยีมการยื่นขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

8. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 

 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี** 

[รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท]                                                  

9. ราคารวมภาษีสนามบนิทุกแห่ง + ภาษีน ้ามัน   

10. น ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม , สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE มปีระกาศ

เปลี่ยนแปลงน า้หนกั   และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  โดยใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 1 

ใบ มนี า้หนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และ สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมัถา้น า้หนกัและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้  จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ย

เพิม่เตมิ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. ค่าท าหนังสอืเดนิทาง 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท,์ค่าซักรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 

7. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

    เดนิทางท ัง้หมด 6 วนั จา่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบั 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 

 

การยกเลิก 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

รหัสโปรแกรมทวัร์       Guilin 48111-DEC-6D-CZ-W07 

4. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเท ีย่วบนิพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าต๋ัวเป็นการเหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (ไม่มหัีวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึน้ไปออกเดนิทาง (มหัีวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

2. ส่วนทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดก่อนการเดนิทาง 15 วัน 

3.เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจ่ายมัดจ าแลว้  

   ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไม่มกีารคนืค่ามัดจ าใดๆ ทัง้สิน้ และในกรณีท ีอ่อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยิกเลกิหรอืขอเลือ่น 

   การเดนิทาง ผูจ้องจะไม่สามารถท าเรือ่งขอคนืค่าต๋ัวหรอืขอคนืค่าทัวรท์ัง้หมดหรอืบางส่วนได ้เวน้แต่ 

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต๋ัวเครือ่งบนิ บรษัิทฯ จะไม่หัก

ค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้ ถา้ยังไม่มกีารยื่นวซ่ีา หรอืมกีารเสยีค่าใชจ่้ายอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกต๋ัวเครือ่งบนิ แต่มกีารยื่นวซ่ีาไป

แลว้หรอืมค่ีาใชจ่้ายอืน่ใด บรษัิทฯ จะหักค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าท ีจ่่ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเท่านัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ต๋ัวเครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ ผู ้

ยกเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระค่าธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ต๋ัว 3,000 บาท + ค่าต๋ัวเครือ่งบนิใหม่ทัง้หมดใน

โปรแกรม และวันเดนิทางนัน้ๆ + ส่วนต่างของภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิ / ต๋ัว 1 ใบ และบรษัิทฯ จะหักค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ เฉพาะเท่าท ีไ่ดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจรงิเช่น ค่าวซ่ีา เป็นตน้ (ค่าต๋ัวเครือ่งบนิของผูท้ ีไ่ม่เดนิทางทีอ่อกต๋ัว

ไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดนิทางใหม่มาแทนไดใ้นวันเดมิ ตอ้งรอทางสายการบนิท าเงนิคนืใหซ้ึง่อาจจะใช ้

ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน) 

 
หมายเหตุ 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ท ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆท ีอ่ยู่นอกเหนอืการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิท ีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท ีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบค่าบรกิารที่

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอ ืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาต๋ัวเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ ีจ่ะปรับราคาต๋ัว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ ืน่

ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

10. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทุก 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รูปถ่ายส ี(พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่สติ๊กเกอร ์

หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อนการส่ง

เอกสารยื่นวซ่ีา 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรุณากรอกใหค้รบเพื่อประโยชนข์องตัวท่านเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบูิรณ์ ตอ้งแนบสูตบัิตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบัิตรและสูตบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ี ่http://www.consular.go.th/) 

และในกรณีท ีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเก ีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ท ีท่ างาน ญาตทิ ีต่ดิต่อไดใ้นกรณี

ฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มูล

เท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เล่มทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทสุ์ม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยื่นวซ่ีา ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มส่งใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วันท าการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิ

หรอืเปลี่ยนระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสิทธิข์องสถานทตู และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบั้ตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนือ่งจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซ่ีาใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบั้ตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง ท่านอาจ

ตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย์  

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวต่างชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซ่ีาใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิ ีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเท่านัน้ 

- หากไม่ไดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซี่าใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกิัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอิ ืน่ๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ท ีม่อีายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซ่ีา และตราเขา้-ออก 

   อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
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2.รูปถ่ายส ี(พื้นสขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน และตอ้งไม่ใช่

สติ๊กเกอร ์หรอื รูปปริน้จากคอมพิวเตอร ์

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการท างาน  

        5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย์ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑูตจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายทีดู่เป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแต่งหนา้ทาปาก 

2. น ารูปถ่ายเก่า ท ีถ่่ายไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลัง ท ีถ่่ายเล่น หรอืรูปยืนเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พื่อยื่นท าวซ่ีา 

4. น ารูปถ่ายทีเ่ป็นกระดาษถ่ายสตคิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพิวเตอร ์

อตัราคา่วซี่าดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางล่าชา้  

 ยืน่วซี่าดว่น 2 วนั เสียคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปที่เขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยี่ยม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวีย 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวีซา่ดว่นได)้ 
 
 

**การขอวซี่าเขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปล ีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซี่าโดย 
ไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน า้มนัขึน้

ในอนาคต ซึ่งทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทูตจนีมกีารเปลี่ยนแปลงแบบฟอรม์การขอวซี่าเขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรุณาระบุรายละเอียดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)  

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

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัท.์................................ มอืถอื............................................... 

ทีอ่ยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

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

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

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)…………………………………………………….. 

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  

รหัสโปรแกรมทวัร์       Guilin 48111-DEC-6D-CZ-W07 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพ์หญ่)....................................................................... 

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

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

(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท์ ีถู่กตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็ค

ขอ้มูลโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแล้ว   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที่

..............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบุ

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

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ วนัที.่.............................เดอืน

.............................ปี................................. 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) 

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

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) = 

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารส่งถงึบรษิทัแล้วไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


