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กุย้หลนิ หยางซ ัว่ ชม 2 โชว ์

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 

 เร ิม่ตน้เพยีง 17,900.- 

 

 

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมอืงกุย้หลนิ  
 ลงรา้นชอ้ปเพยีง 3 รา้น  
 ชม นาขัน้บนัไดทีห่มูบ่า้นหลงจี ๋เมอืงหลงเซิน่ วัฒนาธรรมการท านาทีส่บืทอดมานับพันปี  
 ลอ่งแมน่ ้าหลเีจยีง ชมทวิทศันท์ีส่วยงาม  
 น่ังกระเชา้เขาเหยาซาน ขึน้สูจ่ดุชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุบนเขาเหยาซาน  
 ชม เจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง ทีต่ัง้อยูใ่นทะเลสาบซานห ูจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในกุย้หลนิ  
 ชม 2 โชว ์ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG 
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   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13-18 ก.ค. 61 17,900.- 

วนัที ่20-25 ก.ค. 61 17,900.- 

 

ราคา รวมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,500 แลว้ 
ราคายงัไมร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 กรงุเทพฯ เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรุงเทพฯ– กุย้หลนิ   ✈ 🍽 
Guilin Hongfeng Jincheng 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

2 
กุย้หลนิ - หลงเซิน่ – นาขัน้บนัไดหลงจี ๋–รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะหรอื

หยก) 
🍽 🍽 🍽 

Guilin Hongfeng Jincheng 

hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 
กุย้หลนิ – หยางซั่ว – ถ ้าเงนิ - ลอ่งแพแมน่ ้าหลเีจยีง(ครึง่สาย) – รา้น

ผา้ไหม – ชอ้ปป้ิงถนนฝร่ัง 
🍽 🍽 🍽 

Yangshuo New Century 

หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

4 

หยางซัว่ - กุย้หลนิ - ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-ศนูยย์างพารา-อสิระช ้

อปป้ิงถนนคนเดนิ-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง(ดา้นนอก) เขางวงชา้ง - 
โชว ์ELEPHANT LEGEND 

🍽 🍽 🍽 
Lijiang Waterfall Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 กุย้หลนิ – กระเชา้เขาเหยาซาน– เมอืงจ าลองซง่ –โชวด์รมีไลนล์ีเ่จยีง 🍽 🍽 🍽 
Lijiang Waterfall Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

6 กุย้หลนิ – กรุงเทพฯ ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ– กุย้หลนิ 

1 0 .3 0 
น. 

คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์
U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
1 3 .1 0 

น. 

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลบัขึน้เครือ่งเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 
1 8 .1 0 

น. 

เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร 

ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่งตง ทางใตต้ิดกับ
อ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพื้นทีเ่ป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่ อกัน 

เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึง่หนึ่งของประเทศ ดว้ยเหตุนี้เองจงึมีถ ้าหนิปูนอยู่
มากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 

ทีพ่กั 
 โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่2 กุย้หลนิ - หลงเซิน่ – นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋–รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะหรอืหยก) 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอหลงเซิน่ เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม ้แรธ่าต ุเป็นเมอืงน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ 
อกีทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชนเผา่เยา้ น าทา่นชม นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋หรอืสนัหลังมงักร นาขัน้บนัไดที่
แลดเูหมอืนกบัมงักรเลือ้ยรอบเนนิเขา ตัง้อยูใ่นทศิตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจี ๋แถบหมูบ่า้นเหอผงิ เนือ่งจากบรเิวณนัน้ไมม่พีืน้ที่
ราบ ชาวบา้นจงึท านาบนภเูขาในลกัษณะขัน้บนัได โดยไลต่ัง้แตต่นีเขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดเูหมอืนกบัขดกน้หอย สว่นภเูขาสงูก็
ดเูหมอืนเจดยี ์แตล่ะขัน้แตล่ะชัน้ สลบัซอ้นเรยีงกนัสงูขึน้เรือ่ยๆ ชา่งอศัจรรยย์ ิง่ 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางกลับสู่ เมอืงกุย้หลนิ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มีชือ่เสยีงมณฑลกวางส ีกุย้หลนิมกีารก่อชัน้ของแผ่นดนิหนิปูนตาม

ธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่รีูปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีมน่ ้าหลเีจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปนู
อยู่มากมาย เกดิเป็นภเูขางวงชา้ง เขาฝูปอหรอืเขาขาด ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุ่ยออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามว่า เมอืงแห่ง เขา
เขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะหรอืรา้นหยก เป็นทีรู่จ้ักกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตุรถ
แก๊สคว ่าทีถ่นนเพชรบรุ ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยที่
โดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคณุของบวัหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้ม
การสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั 
 โรงแรม   Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3 กุย้หลนิ – หยางซ ัว่ – ถ า้เงนิ – ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง (ครึง่สาย) – รา้นผา้ไหม –  

ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู ่เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแมน่ ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทศันส์วยงามและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 

300,000 คน ทีน่ีเ่ป็นทีโ่ปรดปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ ์เทีย่วชม ถ า้เงนิ เป็นถ ้าทีง่ดงามทีส่ดุ 

ชมหนิงอกหนิยอ้ยและมา่นหนิ มนี ้าตกและสายน ้าใสไหลเวยีนเขา้สูภ่ายในถ ้า ทีน่ีท่า่นจะไดช้มปราสาทพระจันทรแ์ละเงาสะทอ้นในน ้า
เปรยีบประดจุกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่าทีใ่ดเสมอเหมอืนได ้ภายในปราสาททา่นจะไดพ้บเสาซึง่สงูเดน่เป็นสงา่ รม่ทีป่ระดบัดว้ยไขม่กุ
อนัล ้าคา่ หนิครสิตัลสะทอ้นแสงระยบิระยบัซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ จากนัน้น าทา่นชม โรงงานผา้ไหม ทีม่ชี ือ่เสยีงทางการผลติ
และสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จ้ักการเลีย้งไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นจะไดช้มวธิกีาร
สาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ ซึง่มคีวามเหนยีว โดยใชท้ัง้แบบเครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด เพือ่มาท าไส ้

นวมผา้หม่ไหม ภายในโรงงานจะตกแตง่ไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้ไหม ดแูลว้รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่น ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงามของแมน่ ้าหลีเ่จยีงทีส่วยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพันทีม่รีปูรา่งตา่งๆ 

กนัตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูนด์ังค ากลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใส
ทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่น อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตา
คลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอก
หมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่นัจนี ตวดัลายเป็นรปูเทพเจา้จนี 
ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืคตพิจนข์องทา่นประธาน เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั 

  โรงแรม Yangshuo New Century หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัที ่4 หยางซ ัว่ - กุย้หลนิ - ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-ศนูยย์างพารา-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง(ดา้นนอก) 

เขางวงชา้ง - โชว ์ELEPHANT LEGEND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ กุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 

240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกบัมณฑลหยนุหนัน ทางเหนอืตดิกบักุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนอืตดิกบัหหูนัน ทาง

ตะวันออกเฉียงใตต้ดิกบักวา่งตง ทางใตต้ดิกบัอา่วตังเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่

กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิตอ่กนั เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก ่ภเูขาตา้หมงิซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวที่

ครอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ หลังจากนัน้น าทา่นชม ประตโูบราณกหูนานเหมนิ ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาปหยงห ูสรา้งขึน้ครังแรก

ในสมยัราชวงคถ์ัง อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรงุลา่สดุหลังสงครามจนีกบัญีปุ่่ น ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึและชมตน้ไทรพันปี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางเขา้ชม ศูนยย์างพารา ภายในจะน าเสนอผลติภัณฑท์ี่ท าจากยางพาราใหท้่านไดเ้ลอืกชมมากมาย อาทเิชน่ หมอน

ยางพารา ซึง่มสีรรพคณุมากมาย จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้

แฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิต่างๆ อาท ิลูกพลับอบแหง้ 

สม้จี๊ด เป็นตน้  หลังจากนัน้น าท่าน ชมและถา่ยรปูกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี้ เจดยีห์นึง่สรา้ง

ดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์

สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าชม เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุย้หลิน ใหท้่านไดถ้่ายรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมวิวสองฝ่ังแม่น ้ าหลีเจียง ชมโชว ์

ELEPHANT LEGEND โดยใชเ้ขางวง ชา้งซึง่เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิเป็นฉากในการแสดง บอกเลา่เรือ่งราวเกีย่ว กับต านาน

เทพชา้ง ผสมผสานมัลตมิเีดยี เทคโนโลย ีแสง ส ีเสยีง เขา้ดว้ยกัน บนเขาเป็นทีต่ัง้ของเจดยีท์รงแจกัน ทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศห์มงิ

(ค.ศ.1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิัตวผ์ู่เสยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิ ศรัทธาในความศักดิส์ทิธิ ์ชว่ง

วันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย 

 

 
ทีพ่กั 

  โรงแรม  Lijiang Waterfall Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่5  กุย้หลนิ – กระเชา้เขาเหยาซาน– เมอืงจ าลองซง่ –โชวด์รมีไลนล์ีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เขาเหยาซาน ทีส่งูทีส่ดุซึง่อยูช่านเมอืงกุย้หลนิเพือ่น่ังกระเชา้ ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสงูประมาณหนึง่พันสองรอ้ยฟิต

อากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมอืงกุย้หลนิอันสวยงามยิง่กลุ่มเขาบางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธ

ไสยาสน์แมน่ ้าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแมน่ ้าดว้ยเขาหนิปนูสลับซบัซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับ

จนิตนาการของมนุษย ์สมกบัค ากลา่วของคนจนีโบราณทีว่า่ ทวิทัศนก์ุย้หลนิ งามล ้าเลศิในปฐพี 

 

 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงจ าลองสมยัซ่งหรอื ซง่เฉงิ สถานทีท่่องเทีย่วเปิดใหม ่ซึง่มคีวามสวยงามไมแ่พเ้มอืงจ าลองซง่ในเมอืงหังโจว 

ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ทีส่วยงามน่าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึง่เป็นหนึง่ในวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหลี

เจยีงมาชา้นาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงทีผ่สมผสานระหวา่งบลัเลยก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกนั ผ่านการเคีย่วกร าและ

ฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี ประทับใจกับการแสดงทีบ่อกเล่าเรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสัตวต์่างๆ เชน่ผเีสือ้,นกยูง 

และเรือ่งราว 
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โปรแกรม : กุย้หลนิ หยางซ ัว่ ชม 2 โชว ์6 วนั 5 คนื (GO1KWL-CZ001) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่13-18 ก.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 7,800.- 

วนัที ่20-25 ก.ค. 61 17,900.- 17,900.- 17,900.- 5,000.- 7,800.- 

 

 

***ราคาทวัรข์า้งตน้รวมคา่วซีา่แบบเดีย่วทา่นละ 1,500 บาทแลว้*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ 

ทา่นละ 180 หยวน /ทรปิ/ตอ่ทา่น /หวัหนา้ทวัร ์แลว้แตด่ลุพนิจิ*** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Lijiang Waterfall Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่6  กุย้หลนิ – กรงุเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

0 9 .0 0 

น. 

ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ * 

1 2 .1 0 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

7.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  
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9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านั้น ส่วนเกนิ

น ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

7. คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ ทา่นละ 180 หยวนตอ่ทรปิ 

*** กรณีทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอเก็บทปิเพิม่ ทา่นละ 50 หยวน รวมเป็น 300 หยวน *** 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเตมิที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  
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เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรณุาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  
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2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ 

เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต ซึง่ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................. 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 


