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วนัท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 
กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.25-18.40) 
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ำนนอก) 
ล่องเรือ 4 ทะเลสำบ 
 

X X  GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

2 กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดหลงจี๋  
(รวมกระเช้ำขึ้น+ลง)-ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง  

   
LONGJI  YUN XIAN HOTEL  

หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

3 
นำขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น (นั่งกระเช้ำลง) 
ถ ้ำขลุ่ ยอ้อ-เขำงวงช้ำง (รวมรถแบตเตอร์ร่ี) 
ชมโชว์ MIRAGE 

   GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

4 

กุ้ยหลิน-หยำงซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น ้ำ 
หลีเจียง  (ล่องคร่ึงสำยช่วงไฮไลท์)-ทวิทศัน์ 
ภำพเขียน 15 ลี้-อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง 
โชว์แม่น ้ำหลิวซำนเจี่ย 
 

   
WEST STREET VISTA HOTEL 
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

5 
หยำงซั่ว-กุ้ยหลิน-เขำเซียงกง-ประตูโบรำณ 

กูหนำนเหมิน-อิสระช้อปป้ิงตลำดใต้ดิน    
GUILIN JIN YI  HOTEL  
หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 
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6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.10)  X X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คน ตลอดกำรเดินทำง 

 ก ำหนดกำรเดินทำง  วันที่  22-27  กันยำยน 2560 
วันแรก   กรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ำนนอก)-ล่องเรือ 4 ทะเลสำบ 

10.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ( ระหว่ำงประเทศ ) ช้ัน 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สำยกำรบิน  CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หน้าท่ีบริษัท
ฯจะคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแกท่า่น  

13.25 น. เหิรฟ้าสู ่เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ6100    
** แวะผ่ำนพธิีกำรตรวจคนเข้ำเมืองทีส่นำมบินอู๋ซู  นครหนำนหนิง  จำกนั้นกลับขึ้นเค ร่ืองเ พ่ือ
เดินทำงต่อสู่ สนำมบินกุ้ยหลิน*** 

18.40 น. เดินทางถึง สนำมบินเหลี่ยงเจียง  เ มืองกุ้ยหลิน ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑล
กวางสี ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้นน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
น าทา่นชมววิกุย้หลินยามค ่าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู  ซ่ึงบริเวณน้ีเมื่อ 900 ปีกอ่นเคยเป็นคเูมอืง 
แตไ่ดรั้บการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คูห่ น่ึงข้ึนกลางทะเลสาบ เจดีย์คูน่ั้นเรียกวา่ 
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์)  เจดีย์องค์หน่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ซ่ึงถือวา่เ ป็นเจดีย์
ทองเหลืองท่ีใหญท่ี่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหวา่ง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกนั  
จากนั้ นน าทา่น ล่ องเ รือ 4 ทะเลสำบ (ทะเลสำบซำหู+หลงหู+กุ้ยหู+มู่หลงหู ) ลอ่งเ รือใจกลางเมอืง
กุย้หลิน ชมบรรยากาศท่ีสวยงามของสะพานนับสิบแห่ง เรือจะเลาะลอดใต้สะพานส าคญัในกุย้หลิน 
ชมรูปป้ันนูนต ่าตกแตง่เลา่เ ร่ืองเมืองกุย้หลิน จากนั้นเ รือจะผา่นเข้าสูป่ระตูน ้ า ท่ีมกีารปรับระดบัน ้ าท่ี
แตกตา่งกนัระหวา่งทะเลสาบและแมน่ ้ า และยงัไดช้มนกจบัปลาดว้ย  
 พกัที ่GUILIN JIN YI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว  
หมำยเหตุ : กรุณำแยกเส้ือผ้ำพร้อมของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋ำเล็กเพ่ือไปพกับนเขำ 1 คืน  

วันทีส่อง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้ำขึ้น+ลง)-ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น  (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง) เมอืงในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมอืงน ้ าพรุ้อนท่ีมชีื่อเสียง  จากนั้นน าทา่น นั่งกระเช้ำ ข้ึน
สู ่นำขั้นบันไดหลงจี๋  นาขั้นบนัได ที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ซ่ึงถูกสร้าง ข้ึน ตามความลาดช ันคด
เค้ียวจากริมแมน่ ้ าข้ึนไปบนยอดภูเขา โดยจุดท่ีสูง ท่ีสุดนั้นอยูท่ี่ระดับ 880 เมตรและสว่นท่ีต ่าท่ีสุด
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คือ 380 เมตร ชว่งฤดูร้อน นาขา้วจะถูกแตง่แต้มไปดว้ยสีเขียวของต้นกล้าท่ีปลูกใหม ่ๆ  ชว่งฤดูใบไม้
รว่ง จะพบกบันาขา้วสีทอง ชว่งฤดูหนาว นาขา้วจะถูกปกคลุมไปดว้ยน ้ าค้างแข็ง กอ่เกิดเ ป็นภูเขา
เงินสวยงามมากๆ จากหลักฐานทางประวติัศาสตร์พบวา่ทุง่นาขั้นบันไดท่ีหลงเซ่ิงน้ีสว่นใหญถู่ก
สร้างข้ึนในชว่งราชวงศ์หมงิ หรือประมาณ 500 ปีท่ีผา่นมา  

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าทา่น ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง ซ่ึงมอีารยธรรมและภาษาพูดหลายค าเหมือนภาษาไทย เชน่ ค าวา่ 

เป็ด ไก ่และการนับเลข เป็นตน้   เมือ่ทา่นเ ดินทางถึงบนเขา เชิญทา่นอิสระตามอัธยาศยั พร้อมด่ืมด ่า
บรรยากาศบนเขาอยา่งเต็มท่ี 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
   พกัที ่LONGJI  YUN XIAN HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ (พกับนเขำ 1 คืน) 

วันทีส่ำม            นำขั้นบันไดหลงจี๋-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน-ถ ้ำขลุ่ยอ้อ-เขำงวงช้ำง (รวมรถแบตเตอร่ี)-โชว์ MIRAGE 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
สมควรแกเ่วลา น าทา่น นั่งกระเช้ำ ลงจากเขา  จากนั้ นน าทา่นเ ดินทางกลบั เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ช่ัวโมง)   ซ่ึงไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแหง่   เขำเขียว น ้ำใส ถ ้ำแปลก หินงำม   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... เป็ดปักก่ิง 
บ่ำย  น าทา่นสู ่ถ ้ำขลุ่ ยอ้อ ถ ้าสวยกะทัดรัดในกุย้หลิน ถ ้ าเล็กท่ีไมธ่รรมดา ตลอดระยะทางเดินท่ีลึกเขา้ไป

ภายในถ ้า 200 เมตร ต่ืนใจไปกบัหินงอกหินยอ้ยท่ีสมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องท่ีส าคัญท่ีสุด
คือ “วงับาดาล” ท่ีเคยใช ้เป็นสถานท่ีจดัเ ล้ียงอาหารค ่าให้กบัคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ คราเสด็จ
เยือนกุย้หลิน จานนั้นน าทา่น นั่งรถแบตเตอร่ี สู ่ เขำงวงช้ำง สัญลกัษณ์เมอืงกุย้หลินอยูริ่มแมน่ ้ าหล่ี
เจียง ตั้งอยูใ่จกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแมน่ ้ าหลีเจียงและแมน่ ้ าถาวฮ ัว จะมองเห็นเขา
งวงชา้ง เดน่สงา่ราวกบัมชีีวติทา่มกลางสายน ้ าและขนุเขา 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
   น าทา่นชม โชว์ MIRAGE บนเวทีอลังการ  LIJIANG THEATRE (1,182 ท่ีนั่ง ) พล้ิวไหวกบับลัเลย์

กายกรรม ล ้ าสมยัด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกบักบัชดุมอเตอร์ไซด์ไตลู่กโลก ท่ีเ รียกเสียง
ปรบมอืดงักระห่ึม 
 พกัที ่GUILIN JIN YI HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว   

วันทีส่ี่            กุ้ยหลิน-หยำงซั่ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น ้ำหลีเจียง  (ล่องคร่ึงสำยช่วงไฮไลท์)-ทวิทศัน์ภำพเขียน 
15 ลี้-อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง-โชว์แม่น ้ำหลิวซำนเจี่ย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองหยำงซั่ว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง

ใต้ของเมืองกุย้หลิน เ ป็นเมืองทอ่งเ ท่ียวท่ีมีทัศนียภาพ นับวา่เ ป็นสวรรค์บนดินท่ีมีชื่อเ สียงท่ี
นักทอ่งเท่ียวต้องมาเยือนเมือ่มาถึงกุย้หลิน จากนั้นน าทา่น  ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น ้ำหลีเจียง (ล่อง
คร่ึงสำยช่วงไฮไล ท์) ไดช้ื่อวา่เป็นแมน่ ้ าท่ีมทีัศนียภาพสวยท่ีสุดแหง่หน่ึงของจีน กลา่วคือสองฟาก
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ฝ่ังจะเ รียงรายและเ ล่ือมล ้ าสลบัซับซ้อนกนัไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ ่ท่ีมีลกัษณะรูปร่างงดงาม
ตา่งๆ จนกอ่ให้เกดิภาพจินตนาการข้ึนมากมาย และความงามธรรมชาติของทศันียภาพแถบแมน่ ้ า
หลีเ จียงรวมกบัเหลา่ทิวเขา ยงั เป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทศัน์อนัสวยงามจากนักจิตรกรเอกท่ี
มชีื่อเสียงของจีนอีกดว้ย  (1 แพ นั่งได้ 4 คน )   

เทีย่ง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ...ปลาอบเบียร์ 
บ่ำย น าทา่นแวะถา่ยรูป ทวิทศัน์ภำพเขียน 15 ลี้  เป็นจุดชมววิท่ีมชีื่อเ สียงของเมอืงหยางซั่ว โดยมแีมน่ ้ า

ไหลผา่นล้อมรอบด้วยภูเขาใหญเ่ล็กสุดลูกหูลูกตาสวยงามเหมอืนดั่งภาพวาด  จากนั้ นน าทา่น 
อิสระช้อปป้ิงถนนฝร่ัง ท่ีขนาบข้างดว้ยทิวเขา หน้าตาคลา้ยคลึงกบัถนนข้าวสาร มทีั้งโรงแรม ผับ 
บาร์ ร้านอาหาร และยงัมสิีนคา้แบบจีนวางขายมากชนิด  

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... เผือกอบน ้าผึ้ง 
 น าทา่นสู ่อัฒจนัทร์ริมแมน่ ้ า ความจุ 2,000 ท่ีนั่ง  โรงละครธรรมชาติท่ีใหญท่ี่สุดในโลกทา่นจะไดช้ม

โชวแ์มน่ ้ าท่ีมชีื่อเ สียงของเมอืงหยางซัว่ ชื่อช ุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ต านานแม ่
เพลงพื้นบา้นชาวจว้ง “หลิวซานเ จ่ีย” ท่ีมีชื่อเ สียงเ ป็นท่ีรู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชดุน้ีก  ากบั
การแสดงโดย “จำงอี้โหม่ว”  ผู ้ก  ากบัหนังชื่อดงั ท่ีมีผลงานระดับโลก และยงัฝากผลงานสุดอลงัการ
ไวใ้นพิธีเ ปิดกฬีาโอลิมปิกดว้ยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอนับรรเจิด ผลงานชดุน้ีจึงได้ผสาน
ความงามธรรมชาติ และวิถีแหง่มนุษย์ไวอ้ยา่งด่ืมด ่า แสงไฟและแสงจนัทร์ เสียงเพลงและเสียงพล้ิว
ไหวของไผอ่อ้ขนุเขาริมน ้ าและเคร่ืองประกอบฉากทันสมยั เ ส้ือผ้า เคร่ืองแตง่กายพื้นบา้น และงาน
ดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็น การแสดง ท่ีมีค าจ ากดัความลึกซ้ึง กวา่ค าวา่ 
“สินค้า แหง่การทอ่งเท่ียว” หากแตเ่ป็นการสร้างสรรค์ งานศิลปะชิ้นยอดท่ีไมค่วรพลาดชม (หมำย
เหตุ เน่ืองจำกเป็นโรงละครกลำงแจ้ง หำกระดับน ้ำในแม่น ้ำหลี เจียงสูง อำกำศหนำวหรือมีฝนตก
หนักมำกจนท ำให้ประกำศงดกำรแสดง) 
 พกัที ่WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับ 4 ดำว 

วันทีห้่ำ       หยำงซั่ว-กุ้ยหลิน-เขำเซียงกง-ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน-อิสระช้อปป้ิงตลำดใต้ดิน 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ช่ัวโมง)  จากนั้นน าทา่นเดินทาง
สู ่ เขำเซียงกง   ซ่ึงเป็นจุดชมววิบนยอดเขาท่ีสวยท่ีสุดของเมอืงกุย้หลิน เมือ่ทา่นข้ึนถึงจุดชมวิวบน
ยอดเขาแลว้ ทา่นจะไดเ้ ห็นภาพของแมน่ ้ าหลีเจียงท่ีไหลคดเค้ียวไปตามแนวเขา อิสระให้ทา่นชมวิว
และถา่ยภาพตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นลงจากเขา 

เทีย่ง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพเิศษ... ขาหมูร ่ารวย 
บ่ำย  น าทา่นชม  ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน ตั้งอยูท่ี่ริมทะเลสาปหยงหู สร้าง ข้ึนคร้ังแรกในสมยัราชวงค์

ถงั   อายุประมาณ 1,300 ปี  ได้รับการปรับปรุงลา่สุดหลังสงครามจีนกบัญี่ปุ่น ถา่ยรูปเป็นท่ีระลึก
และ ชมต้นไทรพันปี จากนั้ นน าทา่น อิสระช้อปป้ิงตลำดใต้ดิน ใจกลางเมอืงกุย้หลินพบกบัสินค้า
ตา่งๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมอืงกุย้หลิน ยาแกเ้ จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินตา่งๆ อาทิ ลูกพลบัอบแห้ง 
ส้มจ๊ีด เป็นตน้  
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ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร  
 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 .........     
 

ขอบคุณทกุท่ำนทีใ่ช้บริกำร    
     ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 19 ท่ำนขึ้นไป ***) 

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

สอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีก่อนทุกคร้ัง 
 

*ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกคร้ัง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เน่ืองจำกทำง
บริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก* 

 

Guilin รีเทิร์น 6 วัน 5 คืน (CZ) 
(รำคำเฉพำะคนไทยเท่ำน้ัน) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  
2 ท่ำนรำคำท่ำนละ 

(ไม่มีรำคำเด็ก) 

พกัเดีย่วจ่ำยเพิม่ 
ท่ำนละ 

วันท่ี 22-27 กันยำยน 2560    27,799 บำท 4,500 บำท 
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รำคำพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีรำคำเด็ก 
 

หมำยเหตุ :    รำคำทวัร์นี้  ไม่แจกกระเป๋ำ / ไม่มีรำคำเด็ก ซึ่งรำคำทวัร์ดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เน่ืองจำกสภำวะ
น ้ำมันโลกทีมี่กำรปรับรำคำสูงขึ้น ท ำให้สำยกำรบินอำจมีกำรปรับรำคำภำษนี ้ำมันขึ้นในอนำคต ซึ่ง
ทำงบริษทัฯ 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. ค่ำวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ปท่องเทีย่ว รำคำ 800 บำท  (ใช้แค่ส ำเนำหนังสือเดินทำง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ :  
 กรณทีี่ไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำกรุ๊ปท่องเทีย่วได้ หรือท่ำนมีควำมประสงค์จะย่ืนวีซ่ำเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ
เดินทำงตัวจริง ,  รูปถ่ำยหน้ำตรง ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลั งสีขำวเท่ำนั้ น  
ห้ำมแม็ครูป , ห้ำมรูปเป็นรอย , ห้ำมเป้ือน , ห้ำมยิ้ม , ถ่ำยหน้ำตรง ,  ห้ำมใส่เ ส้ือสีอ่อนและสีขำว (แนะน ำให้ใส่
เส้ือสีเข้ม) , ห้ำมใส่เส้ือคอกว้ำง  แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว  ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้องเห็นคิ้ว
และใบหูทั้ง  2 ข้ำงชัดเจน , ห้ำมผมปิดหน้ำ, ห้ำมใส่แวนตำสีด ำหรือกรอบแว่นสีด ำ,  ห้ำมสวมใส่เค ร่ืองประดับ
ทกุชนิด เช่น ต่ำงหู,สร้อย,กิ๊ปติดผม,คำดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดำษสีโกดักหรือฟูจิเ ท่ำนั้ น และต้องไม่ใช่
สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จำกคอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน 6 เดือน และ ห้ำมถ่ำยรูปเองและปร้ินเอง 
ห้ำมใส่เ ส้ือแขนกุด ห้ำมใส่ชุดรำชกำรและยูนิฟอร์มชุดท ำงำน **   ท่ำนทีป่ระสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำร
ย่ืนวีซ่ำ กรุณำเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่งหนังสือเดินทำง และเอกสำรทีใ่ห้กรอกท้ำย
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โปรแกรมทัวร์ พร้อมช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิม่ ยื่นธรรมดา 4 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่    700  บาท  / ยื่น
ด่วน 2 วันท าการ ช าระค่าส่วนต่างเพิม่  1 ,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
เท่านั้น)  

 ยกเว้นเส้นทำงทีบิ่นลงเทยีนสิน ใช้ส ำเนำหนังสือเดินทำง และรูปถ่ำย 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป  
 กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำงพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทำงทีบิ่นลงปักกิ่ง / ปักก่ิง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เ มือง ) 
ต้องย่ืนวีซ่ำเดี่ยวเท่ำนั้น 

3. คา่โรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ทา่น) ,  อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
4. คา่ยานพาหนะ และคา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
5. น ้ าหนักสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม,คา่ประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมกีารเรียกเกบ็ 

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 

6. 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 ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรือจากหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง 
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. คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ เคร่ืองด่ืม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ  
3. คา่ภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คา่ภาษีเดินทาง (ถา้มกีารเรียกเกบ็) 
4. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์,หัวหน้ำทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่อคน (เดก็ช ำระทิปเท่ำผู้ใหญ่) 
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5. ค่ำ VAT 7 %   หักภำษ ีณ ทีจ่่ำย 3 % ในกรณทีีลู่กค้ำต้องกำรใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้อง จะต้องบวกค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
และหัก ณ ทีจ่่ำย  จำกยอดขำยจริงทั้งหมดเท่ำนั้น และโปรดแจ้งทำงบริษทัฯ จะออกให้ภำยหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสร็จทีถู่กให้กับบริษทัทวัร์เท่ำนั้น 

เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือช  าระกอ่นเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวัน

เสำร์ อำทติย์ และวันหยุดรำชกำร )   
2. เน่ืองจากราคาน้ี เป็นราคาโปรโมช ั่น ตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นั้ น จึงไมส่ามารถ

ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง ส้ิน ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเ ดินทาง ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

3. คณะทวัร์ครบ 19 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. กำรยกเลิก 
6.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั  คืนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15 วนั  เก็บค่ำใช้จ่ำยท่ำนละ 10,000 บำท 
6.3 แจง้ยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้ำใช้จ่ำยทั้งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต้่องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจ ำที่ 
  พกัโดยตรงหรือโดยกำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึง  
  เทีย่วบินพเิศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือค่ำทวั ร์ทั้งหมด  
  เน่ืองจำกค่ำตั๋วเป็นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่วบินนั้นๆ 

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่าผูใ้หญ ่15 ทา่นข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
2. บริษทัฯ มสิีทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมือ่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไมอ่าจแกไ้ขได้ 
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 
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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 ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูป 2 ใบ ขนำด 33 มม. X 48 มม. พ้ืนหลังสีขำวเท่ำนั้ น  ห้ำมแม็ครูป , ห้ำมรูป

เป็นรอย , ห้ำมเป้ือน , ห้ำมยิ้ม , ถ่ำยหน้ำตรง ,  ห้ำมใส่เส้ือสีอ่อนและสีขำว (แนะน ำให้ใส่เส้ือสีเข้ม) , ห้ำมใส่เส้ือ
คอกว้ำง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สำยเดี่ยว ชุดรำชกำร ชุดนักเรียน นักศึกษำ , ต้องเห็นคิ้วและใบหูทั้ง 2 ข้ำงชัดเจน , 
ห้ำมผมปิดหน้ำ , ห้ำมใส่แวนตำสีด ำหรือกรอบแว่นสีด ำ ,  ห้ำมสวมใส่เค ร่ืองประดับทกุชนิด เช่น ต่ำงหู ,สร้อย ,กิ๊
ปติดผม,คำดผม เป็นต้น อัดด้วยกระดำษสีโกดักหรือฟูจิเ ท่ำนั้ น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์ จำก
คอมพวิเตอร์ **รูปใหม่ถ่ำยมำไม่เกิน  6 เ ดือน และ ห้ำมถ่ำยรูปเองและปร้ินเอง ห้ำมใส่เ ส้ือแขนกุด ห้ำมใส่ชุด
รำชกำรและยูนิฟอร์มชุดท ำงำน  **   ท่ำนที่ประสงค์ใช้รูปถ่ำยข้ำรำชกำรในกำรย่ืนวีซ่ำ  กรุณำเตรียมหนังสือ
รับรองต้นสังกัดจัดมำพร้อมกับกำรส่งหนังสือเดินทำง  เอกสารท่ีให้กรอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกข้อมูล
จริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง)  
 

4. กรณเีด็กอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิม่เติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
4.1 เดินทำงพร้อมพ่อแม่  / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม่   
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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 
4.2 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  จา่ยเพิ่ม 3,560 บาท  
 หนังสือเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ  จา่ยเพิ่ม  100  บาท 

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 

สถำนฑูตจีนอำจปฏเิสธไม่รับท ำวีซ่ำให้ พำสปอร์ตของท่ำน ในกรณดีังต่อไปนี้ 
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 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**  
 
 
 
 
 

ผู้เดินทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี้!!!! 
**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)่  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้ำน..................................................... 
ช่ือสถำนทีท่ ำงำน / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่.................................................................. 
ต ำแหน่งงำน.............................................................................................. ................................................... 
ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ)่……… …………...….....…………………………… 

พำสปอร์ต ควรมีอำยุใช้งำนเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณ ี

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองปฏเิสธกำรเดินทำงของท่ำน  
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..........................................................................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 
กรุณำระบเุบอร์โทรศัพท์  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  
 


