
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์CSKWLCZ01-NOV-CZ-W13 

 

วนัท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ– กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.25-18.40) X ✈   GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดจินเชอ 
หมู่บ้ำนชำวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 
หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน 

   GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 กุ้ยหลิน-หยำงซั่ว-ถ ้ำเงิน-ล่องแพไม้ไผ่ 
นกจับปลำ-ร้านใบชา-อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง 

   WEST STREET VISTA  HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

หยำงซั่ว-กุ้ยหลิน-เขำเซียงกง-ร้านหยก 
ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน-อิสระช้อปป้ิง
ตลำดใต้ดิน-เขำงวงช้ำง+โชว์ ELEPHANT 
LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  
(ชมด้ำนนอก) 

   
GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
เขำเหยำซำน (นั่งกระเช้ำ)-ร้านผ้าไหม-เมือง
จ ำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE 
LIJIANG 

   
GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพ (CZ6099 : 08.40-12.10 )  ✈  X  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์CSKWLCZ01-NOV-CZ-W13 

รำคำทัวร์ข้ำงต้น ยังไม่รวม 
 ค่ำทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่ำนละ 1,300 บำท/ทริป/ต่อท่ำน  ท้ังน้ีในส่วนค่ำทิป

หัวหน้ำทัวร์ ข้ึนอยู่กับควำมพงึพอใจของท่ำน (เด็กเก็บเท่ำผู้ใหญ่) 
 ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเท่ียว รำคำ 1,000 บำท 

 
 ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่ 03-08 พฤศจิกำยน 2560  

วันแรก   กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน          

10.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้ โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน  CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หน้าท่ีบริษัท
จะคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

13.25 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100     
** แวะผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองทีส่นำมบินอู๋ ซู เมืองหนำนหนิง จำกนั้ นกลับขึ้นเค ร่ืองเ พ่ือ
เดินทำงต่อสู่ สนำมบินกุ้ยหลิน** 

18.40 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองกุ้ยหลิน ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้นน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่GUILIN JIN YI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่อง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้ำนชำวจ้วง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แรธ่าตุเป็นเมอืงน ้ าพรุ้อนท่ีมชีื่อเสียง  จากนั้นน าทา่นชม นำขั้ นบันได
จินเชอ ของอ าเภอหลงเ ซ่ิน มณฑลกวางไส อยูเ่หนือระดับน ้ าทะเล 880 เมตร พื้นท่ีต ่าสุดอยูเ่หนือระ
ดงัน ้ าทะเล 300 เมตร สว่นความชนัอยูร่ะหวา่ง 26-35 องศาบางแห่งมคีวามช ันถึง 50 องศาทีเ ดียว 
ภูเขาอันสูงช ันน้ีมอีัตราแตกตา่งกนัในการลดลงของหุบเขาคอ่นข้างมาก เ ป็นเหตุให้แปลงนา
ขั้นบนัไดสันเขามงักรดงักลา่วน าทา่นข้ึนสู่จุดชมววิ ให้ทา่นอิสระถา่ยรูปตามอธัยาศยั  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่นชม หมู่บ้ำนชำวจ้วง เมือ่ทา่นเขา้สู ่หมูบ่้านทา่นจะไดรั้บการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จากชาวบา้น

ท่ีเ ป่ียมไปด้วยไมตรีจิตมติรภาพ นอกจากน้ีทา่นยังมีโอกาสไดช้มการแสดงระบ าพื้นเมืองและการ
แขง่กีฬาประเพณีประเภทตา่ง ๆ ท่ีตกทอดมาชา้นาน พร้อมชิมชาอนัหอมหวนชวนด่ืม ชิมชาน ้ ามนั 
และชมประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง น าทา่นเ ดินทางสู ่ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผอ่นคลาย
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ความเมื่อยล้า กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไมซ่ ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซูถ่ ัง หรือท่ีรู้จกักนัดีในชื่อ 
“บัวหิมะ” สรรพคณุเป็นเลิศในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผุพอง และแมลงกดัตอ่ย เป็นยาสามญัประจ า
บา้น จากนั้ นน าทา่นเดินทางกลบั เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) ซ่ึงไดรั้บขนาน
นามวา่ เมอืงแหง่ เขำเขียว น ้ำใส ถ ้ำแปลก หินงำม 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
  พกัที ่GUILIN JIN YI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  

วันทีส่ำม            กุ้ยหลิน-หยำงซั่ว-ถ ้ำเงิน-ล่องแพไม้ไผ่+นกจับปลำ-ร้านใบชา-อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหยำงซั่ว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง
ใต้ของเมืองกุย้หลิน เ ป็นเมืองทอ่งเ ท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ นับวา่เ ป็นสวรรค์บนดินท่ีมีชื่อเ สียงท่ี
นักทอ่งเ ท่ียวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้หลิน  จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางสู่ ถ ้ำเงิน  ซ่ึงเ ป็นถ ้ าท่ีมคีวาม
งดงามท่ีสุดของกุย้หลิน ถ ้าน้ี เ ป็นถ ้ าท่ีอยูติ่ดกบัแมน่ ้ าหลีเ จียง ชมหินงอกหินย้อยท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั ท่ีสอ่งแสงระยิบระยบัแวววาวประกายเกล็ดเพชรอยา่งสวยงาม ชาวหยางซัว่ จึงตั้งชื่อวา่ ถ ้าเงิน  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ปลาอบเบียร์ 
บ่ำย  น าทา่น  ล่องแพไม้ไผ่  ชมทัศนียภาพแมน่ ้ าอวี้หลง  อันนา่สนุกพร้อมกบับรรยากาศแบบย้อนยุค 

สัมผัสบรรยากาศกล่ินอายทิวทัศน์อวี้หลงเหอ (แมน่ ้ ามงักรหยก) ได้เลา่กนัวา่พญามงักรได้มา
ทอ่งเ ท่ียวท่ีน่ี เ ห็นทิวทัศน์สวยงาม   ไมย่อมกลับไป  จนป็นท่ีมาของชื่อแมน่ ้ า  การได้ลอ่งแพใน
อวี้หลงเหอนั้นทา่นจะไดเ้ห็นน ้ าน่ิงใสเหมอืนกระจก ทา่นจะเห็นภูเขาอยูไ่กลๆ ท่ีสะทอ้นบนพื้นน ้ า 
ดูเหมอืนภาพวาด ระหวา่งทางทา่นจะได้พบเห็น  นกจับปลำ  อันเป็นวิถีชีวิตริมน ้ าของชนพื้นเมอืง 
จากนั้นน าทา่นแวะ ร้ำนใบชำ  ชิมชาอวูห่ลง และชาท่ีมชีื่อเสียงตา่งๆ 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...เผือกอบน ้าผึ้ง 
   หลังอาหาร เชิญทา่น อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง ท่ีขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกบัถนน

ขา้วสาร มทีั้งโรงแรม ผบั บาร์ ร้านอาหาร และยงัมสิีนคา้แบบจีนวางขายมากชนิด  
   พกัที ่WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีส่ี่       หยำงซั่ว-กุ้ยหลิน-เขำเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน-อิสระช้อปป้ิงตลำดใต้ดิน 
    เขำงวงช้ำง+โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ำนนอก) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ ยหลิน(ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30  ช่ัวโมง) น าทา่นเดินทาง
สู ่ เขำเซียงกง  อยูท่างทิศตะวนัตกของแมน่ ้ าหลีเจียง หา่งจากเมอืง หยางซัว่ 28กโิลเมตร น าทา่นชม
ววิแมน่ ้ าหลีเ จียงจากบนเขาน้ี  แมน่ ้ าหลีเ จียงถูกลอ้มรอบด้วยเขาหลายๆลูก   เป็นจุดท่ีชมแมน่ ้ าหลี
เจียงสวยท่ีสุด ถ้าอากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเลหมอกท่ีสวยงาม เป็นท่ีนิยมของนักถา่ยภาพ 
จากนั้นน าทา่นชม ร้ำนหยก ซ่ึงเป็นเคร่ืองประดบัน าโชค ให้ทา่นไดเ้ลือกซ้ือเป็นของฝากล ้าคา่ 
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เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  ลิ้มรสอาหารพเิศษ... เป็ดปักก่ิง 
บ่ำย  น าทา่นชม   ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน  ตั้งอยูท่ี่ริมทะเลสาปหยงหู  สร้าง ข้ึนคร้ังแรกในสมยัราช

วงค์ถัง  อายุประมาณ 1,300 ปี  ได้รับการปรับปรุงลา่สุดหลังสงครามจีนกบัญี่ปุ่น ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก
และ ชมต้นไทรพนัปี  จากนั้นน าทา่น อิสระช้อปป้ิงตลำดใต้ดิน  ใจกลางเมอืงกุย้หลินพบกบัสินค้า
ตา่งๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมอืงกุย้หลิน ยาแกเ้ จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินตา่งๆ อาทิ ลูกพลบัอบแห้ง 
ส้มจ๊ีด เป็นตน้ 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
น าทา่นชม เขำงวงช้ำง สัญลกัษณ์เมอืงกุย้หลิน ให้ทา่นไดถ้า่ยรูปดา้นหน้าเขางวงชา้ง และชมววิสอง
ฝ่ังแมน่ ้ าหลีเ จียง  น าทา่นชม โชว์  ELEPHANT LEGEND  สร้างโดยบริษทัเ ดียวกบัท่ีจัดพิธีเ ปิด
ปักกิง่โลลิมปิคเกมส์ 2008 และพิธีเปิดลอนดอนโลลิมปิคเกมส์  ใชง้บประมาณในการสร้าง 160 
ลา้นหยวน ใชร้ะยะเวลาในการสร้าง 3 ปี เพื่อเ ป็นจุดทอ่งเ ท่ียวท่ีจะสร้างความประทบัใจและความ
ทรงจ าให้กบันักทอ่งเท่ียว โดยใช ้ เขำงวงช้ำง  ซ่ึงเ ป็นสัญลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลินเป็นฉากในการ
แสดง บอกเลา่เ ร่ืองราวเกี่ยวกบัต านานเทพช ้าง เป็นการผสมผสานมลัติมเี ดีย เทคโนโลยี แสง สี 
เสียง เขา้ด้วยกนัอยา่งลงตัว  จากนั้นน าทา่นชมวิวกุย้หลินยามค ่าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู  ซ่ึง
บริเวณน้ีเมื่อ 900 ปีกอ่นเคยเป็นคูเมือง แตไ่ด้รับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู ่
หน่ึงข้ึนกลางทะเลสาบ เจดีย์คูน่ั้นเรียกวา่ เจดีย์ เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) เจดีย์องค์
หน่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ซ่ึงถือวา่เ ป็นเจดีย์ทองเหลืองท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างดว้ย
ปูน ระหวา่ง 2 เจดีย์มอุีโมงค์เชื่อมถึงกนั  

  พกัที ่GUILIN JIN YI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  

วันทีห้่ำ       เขำเหยำซำน (นั่งกระเช้ำ)-ร้านผ้าไหม-เมืองจ ำลองซ่ง-ร้านใยไผ่ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่นั่งกระเช้ำ  ข้ึนสู่ เขำเหยำซำน ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงอยูช่านเมอืงกุย้หลิน ทา่นสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองกุย้หลินอนัสวยงามย่ิงกลุม่เขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์
แมน่ ้ าห ล่ีเ จียง เสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง  ขนานสองฝ่ัง แมน่ ้ า ด้วยเขาหินปูน
สลับซับซ้อนรูปทรงแปลกตาบวกกบัจินตนาการของมนุษย์ สมกบัค ากลา่วของคนจีนโบราณท่ีวา่ 
ทิวทศัน์กุย้หลิน งามล ้าเลิศในปฐพี น าทา่นแวะ ร้ำนผ้ำไหม ท่ีข้ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ทา่นได้
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีท าจากผา้ไหม เชน่ ผา้หม่ เส้ือผา้ รองเทา้  เป็นตน้  

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... ขาหมูร ่ารวย 
บ่ำย   น าทา่นสู ่เ มืองจ ำลองซ่ง สถานท่ีทอ่งเท่ียวเปิดใหมซ่ึ่งมคีวามสวยงามไมแ่พเ้มอืงจ าลองซง่เฉิงใน

เมอืงหังโจว ชมการแสดงวฒันธรรมตา่งๆ ท่ีสวยงามนา่ชม  จากนั้นน าทา่นแวะชม กำรผลิตผ้ำใยไผ่
ไหม ซ่ึงน ามาท าเป็นเคร่ืองนุง่หม่ในแบบตา่งๆ มากมาย 

ค ่ำ   รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
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น าทา่นชม โชว์  DREAM LIKE LIJIANG เ ป็นการแสดง ท่ีมีการผสมผสานระหวา่งบัลเลย์และ
กายกรรมอยา่งลงตัว แมน่ ้ าหลีเ จียงถูกน ามาเป็นตวัเชื่อมเพื่อเลา่เ ร่ือง ราวของสรรพส่ิงท่ีผูกพ ันอยู ่
กบัสายน ้ า เชน่ ภูเขา ตน้ไม ้ สัตวต์า่งๆ แมลง หรือแมก้ระทัง่ส่ิงมชีีวติท่ีอยูใ่ต้ล าน ้ าหลีเจียง  

  พกัที ่GUILIN JIN YI  HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  

วันทีห่ก     กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำแบบกล่อง 
 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดินทางสูส่นามบินกุย้หลิน  
08.40 น.  เหิรฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6099 

** แวะผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองทีส่นำมบินอู๋ ซู เมืองหนำนหนิง จำกนั้ นกลับขึ้นเค ร่ืองเ พ่ือ
เดินทำงต่อสู่ สนำมบินสุวรรณภูมิ ** 

12.10 น. ถึงทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     
 

ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
 

หมำยเหตุ : ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเทีย่วแห่งเมืองจีน ทกุเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพนัธ์สินค้ำพ้ืนเมืองให้
นักท่องเทีย่วทัว่ไปได้ รู้จักคือ ร้ำนนวดเท้ำ (บัวหิมะ), ร้ำนใบชำ , ร้ำนหยก , ร้ำนใยไผ่ไหม,ร้ำนผ้ำไหม ซึ่ง
จ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทวัร์ด้วย เพรำะมีผลกับรำคำทวัร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเทีย่วทกุท่ำนทรำบ
ว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำ เป็นต้องรบกวนทกุท่ำนแวะชมซึ่งจะใช้เวลำร้ำนละประมำณ 45-90 นำท ีซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก  ไม่มีกำรบังคับใดๆ ทั้งส้ิน  

ข้อควรระวัง!!! ท่ำนใดท่ีต้องออกต๋ัวภำยในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณำ
สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 

*ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก* 

 

GUILIN ฟิน แฮฟ ฟัน 6 วัน 5 คืน 
 (รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(เดก็รำคำเท่ำผู้ใหญ่) 

พกัเดีย่ว 
จ่ำยเพิม่ ท่ำนละ 

วันท่ี  03-08 พฤศจิกำยน 2560  14,900 บำท 4,500  บำท 

รำคำพเิศษ ไม่รับจอยแลนด์ 
 
หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ ซึ่งรำคำทัวร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เ น่ืองจำกสภำวะน ้ำมันโลกที่มี

กำรปรับรำคำสูงขึ้น  ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่งทำงบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำภำษนี ้ำมันเพิม่ตำมควำมเป็นจริง 

                           บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้ง น้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แตย่ังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสภาวะคา่เงินบาทท่ีไมค่งท่ีและกรณีท่ีสายการบินมกีารเรียกเก็บคา่น ้ ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก  าหนดไว)้ 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินช ั้นทศันาจร ไป-กลบั ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ รวมถึงคา่ภาษีสนามบินทุกแหง่  
2. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
3. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กิน 23 กโิลกรัม,คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเ ง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมี

การเรียกเกบ็ 
หมำยเหตุ :  สำยกำรบิน CHINA SOUTHERN  มีประกำศเปลี่ยนแปลงน ้ำหนัก   และขนำดกระเป๋ำสัมภำระ  โดย
ให้กระเป๋ำสัมภำระทีโ่หลดใต้ท้องเคร่ืองได้ท่ำนละ 1 ใบ มีน ้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และขนำดของกระเป๋ำต้องมี
ขนำดโดยรอบของกระเป๋ำรวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ำง X ยำว X สูง) สัมภำระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ท่ำนละ 
1 ช้ิน น ้ำหนักต้องไม่เกิน 5 กิโลกรัม ถ้ำน ้ำหนักและขนำดของกระเป๋ำสัมภำระเกินกว่ำทีส่ำยกำรบินก ำหนดไว้    
จะต้องเสียส่วนทีเ่กินเป็นจ ำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ 

5. คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเ ดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัท่ีมอีายุตั้งแต ่1 เ ดือนข้ึนไป และผู้เอาประกนัอายุระหวา่ง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ท่ีมอีายุสูงกวา่ 70 ปี 
ข้ึนไป คา่ชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหน่ึงของคา่ชดเชยท่ีระบุไวใ้นกรรมธรรม ์  ทั้ง น้ี
ยอ่มอยูใ่นข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประ กนัชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
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หมำยเหตุ  ** ในกรณีลู กค้ำท่ำนใดสนใจ ซ้ือประกันกำรเดินทำงเพ่ือให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิม่เติมได้ที่เจ้ำหน้ำทีข่องบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตรำเบ้ียประกันเ ร่ิมต้นที ่330 บำท 
ขึ้นอยู่กับระยะเวลำกำรเดินทำง 

กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีท่ีเ สียชีวติ หรือ เ จ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เ ล่ือน , ไส้ต่ิง , อาการท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การติดยา , โรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเ จ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆา่ตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อ านาจของสุรายาเสพติด บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท  การแทง้บุตร, การบาดเ จ็บเน่ืองมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นัดหยุดงาน, การกอ่การร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ  อ่ืนๆตาม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1. คา่หนังสือเดินทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว รำคำ 1 ,000 บำท  (ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง) (ซึ่งต้องเดินทำงไปและกลับพร้อมหมู่

คณะเท่ำนั้น)  หรือ หำกต้องกำรย่ืนวีซ่ำแบบเดี่ยว ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำเดี่ยว รำคำ 1,500 บำท  
     หมำยเหตุ : อัตรำค่ำวีซ่ำดังกล่ำว ส ำหรับผู้ ถือพำสปอร์ตไทยเท่ำนั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์CSKWLCZ01-NOV-CZ-W13 

หมำยเหตุ :  
 กรณทีีไ่ม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษทั ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทำงตัวจริง , รูปถ่ำยรูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5  X 2 นิ้ว  พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้ น จ ำนวน 2 รุป และ
เอกสำรทีใ่ห้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่าง
เพิม่    700  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1 ,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้
ถอืหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)  

3. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
4. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
5. ค่ำทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ  ท่ำนละ 1 ,300 บำท /ทริป/ต่อท่ำน  ในส่วนค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ขึ้นอยู่กับ

ควำมพงึพอใจของท่ำน (เดก็เก็บเท่ำผู้ใหญ่)*** 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติเก็บเพิม่ 800 หยวน/ท่ำน/ทริป 
7. คา่ VAT 7 %   หักภาษี ณ ท่ีจา่ย 3 %  ในกรณทีีลู่ กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษมูีล ค่ำเพิ่ม 

และหัก ณ ทีจ่่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด สว่นท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั  
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทวัร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
4. เม่ือท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดินทำงพร้อมคณะถือ

ว่ำท่ำนสละสิทธิ์  ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำร และเงินมัดจ ำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้ง ส้ิน  และทำงบริษทัจะเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้ง ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมใิห้เ ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

6. กำรยกเลิกและคืนค่ำทวัร์หลังจำกมีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำ 
6.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนัคืน  ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด  
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำทีพ่กัโดยตรง

หรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้  รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทัวร์ทั้งหมดเน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำ
จ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่ 10 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
4. บริษทัฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม เติมท่ีเกดิข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเ จ็บป่วย , การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่จลาจล หรือกรณีท่ีทา่นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
6. หากไมส่ามารถไปเ ท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  แตท่ั้ง น้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้า 
7. ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
8.  หนังสือเ ดินทางต้องมอีายุเหลือใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เ ดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เ ดินทางเพื่อ
ทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
9. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม ่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่น
ออกเดินทางแลว้ 
10. ทางบริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันักทอ่งเท่ียวเอง 
11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เมือ่ออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะไมว่า่ดว้ย
เหตุผลใดกต็าม ตัว๋เคร่ืองบินไมส่ามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้  
12. เมือ่ทา่นตกลงช  าระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรับในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
13.ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าท่ีของบริษทั ฯ กอ่นทุกคร้ัง  มฉิะนั้นทาง
บริษทัฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย (กรณทีีท่่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว) 
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน สัญชำติไทย (หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุด

ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ำเกิดกำรช ำรุด  เจ้ำหน้ำทีต่รวจคนเข้ำ-ออกเมือง จะปฏเิสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้)  
2. หนังสือเดินทางตอ้งมหีน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้ำตรง รูปสีขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้น ยิ้มห้ำมเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ำและใบหูทั้งสอง

ข้ำงชัดเจน และห้ำมสวมเส้ือสีขำว เช่น เ ส้ือยืดสีขำว ชุดนักศึกษำ หรือชุดข้ำรำชกำร ไม่สวมเคร่ืองประดับ สร้อย 
ต่ำงหู เ เ ว่นตำเเฟช่ัน เ เ ว่นสำยตำ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 6 เ ดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่ส ติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินจำก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มลูจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
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5. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
5.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   

5.1.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
  5.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
  5.1.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
  5.1.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2 เดินทำงพร้อมญำติ   

5.2.1 ส าเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
5.2.2 ส าเนาทะเบียนสมรสพอ่แม ่  
5.2.3 ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นพอ่แม ่  
5.2.4 กรณีชื่อไมต่รงกบัสูติบัตร (ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปล่ียนชื่อ 
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ ไปท าท่ีเขตหรืออ าเภอเทา่นั้น 

6.  กรณหีนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ เดินทำง  ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
6.1 ใบอนุญาติการท างาน ตวัจริงเทา่นั้น ! ! ตอ่อายุการท างานแล้วไมต่ ่ากวา่ 3 – 6 เดือน 
6.2 หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มตีราประทับและลายเซ็นต์ 
6.3 ส าเนาตัว๋ + ใบจองโรงแรม 
6.4 ส าเนาบุ๊คแบงค์ อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั้นต ่า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนสมรส 

ค่ำธรรมเนียมกำรย่ืนวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณทีีท่ำงบริษทัสำมำรถขอวีซ่ำให้ได้  
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกนั        ทา่นละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ทีเ่จ้ำหน้ำทีฝ่่ำยขำย) 

หมำยเหตุ : ทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ เฉพำะชำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนในประเทศไทย และมีใบอนุญำติกำรท ำงำน
ในประเทศไทยเท่ำนั้น หำกไม่ได้ท ำงำนในประเทศไทย ผู้ เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง   
7. กรณีหนังสือเดินทางตา่งดา้ว (เลม่เหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปด าเนินการขอวซีา่เขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 
8. ส าหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นั้นกอ่นการสง่

เอกสารย่ืนวซีา่ 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้ากอ่นย่ืนวซีา่ ดงันั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่ให้บริษัททวัร์ อยา่ง

น้อย 7 วนัท าการ (กอ่นออกเดินทาง) 
10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวซีา่ใหม ่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางคร้ังบริษทัทวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   
11. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซีา่จีน ทา่น

จะตอ้งรับผิดชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไมท่ราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซีา่ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของทา่นเอง หากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์ 
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สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้  
 ชื่อเป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยท่ีดูเป็นหญิง เชน่ ไวผ้มยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
 น ารูปถา่ยเกา่ ท่ีถา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดือนมาใช  ้
 น ารูปถา่ยท่ีมวีวิดา้นหลงั ท่ีถา่ยเลน่ หรือรูปยืนเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื่อย่ืนท าวซีา่ 
 น ารูปถา่ยท่ีเป็นกระดาษถา่ยสติคเกอร์ หรือรูปท่ีพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

(ต่ำงชำติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปทีเ่ข้ำกลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สำธำรณรัฐเช็ก 
เดนมำร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอซ์แลนด์ อิตำลี  ลิทวัเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ำ  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวำเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย  

ไม่สำมำรถขอวีซ่ำด่วนได้) 
**กำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีน สถำนทตูจีนอำจเปลี่ยนกฎเกณฑ์กำรย่ืนวีซ่ำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
**เน่ืองจำกสถำนทูตจีนมกีำรเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มกำรขอวีซ่ำเข้ำจีน กรุณำกรอกข้อมลูดังต่อไปนี้** 

เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรย่ืนขอวีซ่ำประเทศจีน 
**กรุณำระบุรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 

ช่ือ-นำมสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำ    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส
............................................................................................................................. ........................................................... 
ทีอ่ยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่    
............................................................................................................................. ...........................................................
..................รหัสไปรษณย์ี........................... โทรศัพท์บ้ำน................................มือถือ......................................... 
ทีอ่ยู่ ปัจจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่  

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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........................................................................................................................................................................................

................................................................................................. รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน............................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....………………… 
...................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถตดิต่อท่ำนได้โดยสะดวก เน่ืองจำกทำงสถำนทูตจะมกีำรโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวันที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที.่......................เดือน.....................ปี........................ 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ 
เม่ือวันที.่................ เดือน..................ปี...........................  ถึง วันที.่................เดือน.......................ปี........................ 
รำยช่ือบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่ 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION......................................................................................................... .......................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME......................................... ............................... 
RELATION....................................................................................................................................................... ............ 
หมำยเหตุ 
**กรุณำระบุเบอร์โทรศพัท์  เบอร์ทีท่  ำงำน  มือถือ  บ้ำน และกรอกรำยละเอยีดแบบสอบถำมตำมควำมเป็นจริง เพ่ือใช้ในกำรขอย่ืนวีซ่ำ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษทัแล้วไม่ครบ  ทำงบริษทัอำจมกีำรเรียกเกบ็เอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกดิควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งน ี้
เพ่ือประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภยัมำ ณ ที่น ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอย่ำงเคร่งครัด)  
** แผนกกงสุล สถำนทตูจีน สำมำรถสอบถำมได้  หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  

 


