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   ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 22,888.- 

วนัที ่12-17 เม.ย. 62 24,888.- 

วนัที ่18-23 เม.ย. 62 21,888.- 

วนัที ่25-30 เม.ย. 62 21,888.- 

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 21,888.- 

กุย้หลนิ หยางซ ัว่ นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋ 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 
 เร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 
                  รายการทัวร+์ตั๋วเครือ่งบนิ 
 

 

 เทีย่วเต็มอิม่ ไม่เขา้รา้นรัฐบาล 
 ชม นาขัน้บันไดทีห่มูบ่า้นหลงจี๋ เมอืงหลงเซิน่ วัฒนาธรรมการทํานาทีส่บืทอดมานับพันปี  
 ถ้ําเงนิ เป็นถ้ําทีง่ดงามทีส่ดุ ชมหนิงอกหนิยอ้ยและม่านหนิ 
 ลอ่งแม่น้ําหลเีจยีง ชมทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่วยงามไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพนั 
 น่ังกระเชา้ชมววิเมอืงกุย้หลนิ บนยอดเขาเหยาซาน 
 พักโรงแรมระดบั 5 ดาวในเมอืงกุย้หลนิ 
 เมนูพเิศษ ขาหมูรํา่รวย/เป็ดย่างปักกิง่/ปลาตุน๋เบยีร/์เผอืกครสิตลั  
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วนัที ่09-14 พ.ค. 62 20,888.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 20,888.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 20,888.- 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เด ีย่ว ทา่นละ 1,500 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 

[โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล] 

 

 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุย้หลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

 ✈ 🍽 
Guilin Hongfeng Jincheng hotel 

หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

2 กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาขัน้บนัไดหลงจี๋-กุย้หลนิ 🍽 🍽 🍽 
Guilin Hongfeng Jincheng hotel 

หรอืเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 

3 กุย้หลนิ-ถ้ําเงนิ-ล่องเรอืแม่น้ําหลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซัว่-ถนนฝร่ัง 🍽 🍽 🍽 
Yangshuo New West Street 

Hotel หรอืเทยีบเท่า 4 ดาว 

4 
หยางซัว่-กุย้หลนิ-เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้)-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)-

ถา่ยรูปคู่เขางวงชา้ง-ประตูโบราณกูหนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-ชม
เจดยีเ์งนิเจดยีท์อง (ดา้นนอก) 

🍽 🍽 🍽 
Sheraton Guilin Hotel หรอื

เทยีบเท่า 5 ดาว 

5 สวนเจ็ดดาว-เมอืงจําลองซง่-ตกึเซยีวเหยา-ถนนโบราณตงซ ี 🍽 🍽 🍽 
Sheraton Guilin Hotel หรอื

เทยีบเท่า 5 ดาว 

6 
กุย้หลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099:09.00-12.10) ✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– กุย้หลนิ (สนามบนิเหลีย่งเจยีง) (CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการ
บนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีโดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

 *แวะพักทีส่นามบนิอู๋ซ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มทําพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลับขึน้เครือ่งเดนิทางต่อสูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน ซึง่มพีืน้ที่

ประมาณ 240 ,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใตต้ ิดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย้โ จว ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตก
เฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน 

เทอืกเขาสําคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวทีค่รอบคลุมพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของประเทศ 
ดว้ยเหตนุี้เองจงึมถ้ํีาหนิปนูอยูม่ากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
 โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่2 กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาข ัน้บนัไดหลงจี-๋กุย้หลนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 



            GO1KWL-CZ006         3 จ ก10 
 

 

 
 นําทกุทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอหลงเซิน่ เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมอืงน้ําพุรอ้น

ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ อกีทัง้ยังเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเยา้ นําทา่นชม นาข ัน้บนัได
หลงจี ๋หรอืสันหลังมังกร นาขัน้บันไดทีแ่ลดูเหมอืนกับมังกรเลือ้ยรอบเนินเขา ตัง้อยู่ในทศิตะวันออกเฉียงใตข้อง

อําเภอหลงจี๋ แถบหมูบ่า้นเหอผงิ เนื่องจากบรเิวณนั้นไม่มพีืน้ทีร่าบ ชาวบา้นจงึทํานาบนภูเขาในลักษณะขัน้บันได 
โดยไลต่ัง้แตต่นีเขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดเูหมอืนกับขดกน้หอย สว่นภเูขาสงูก็ดเูหมอืนเจดยี ์แต่ละขัน้แต่ละ
ชัน้ สลับซอ้นเรยีงกันสงูขึน้เรือ่ยๆ ชา่งอัศจรรยย์ ิง่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจีน 
ซึง่มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทิศใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตก
เฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน 
เทอืกเขาสําคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวทีค่รอบคลุมพืน้ทีค่รึง่หนึ่งของประเทศ 

ดว้ยเหตนุี้เองจงึมถ้ํีาหนิปนูอยูม่ากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั 
 โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

โชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง (โชวท์ีเ่มอืงกุย้หลนิ) เป็นการแสดง ทีม่กีารผสมผสานระหวา่งบัลเลยแ์ละกายกรรมอย่างลงตัว 
แมน้ํ่าหลเีจยีงถกูนํามาเป็นตัวเชือ่มเพือ่เลา่เรือ่ง ราวของสรรพสิง่ทีผู่กพันอยู่กับสายน้ํา เชน่ ภูเขา ตน้ไม ้สัตวต์่างๆ 

แมลง หรอืแมก้ระทั่งส ิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตลํ้าน้ําหลเีจยีง 

[ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่] 

วนัที ่3 กุย้หลนิ-ถ า้เงนิ-ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซ ัว่-ถนนฝร ัง่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้ชม ถ า้เงนิ เป็นถ้ําที่งดงามทีส่ดุ ชมหนิงอกหนิยอ้ยและม่านหนิ มน้ํีาตกและสายน้ําใสไหลเวียนเขา้สู่

ภายในถ้ํา ทีน่ี่ทา่นจะไดช้มปราสาทพระจันทรแ์ละเงาสะทอ้นในน้ําเปรยีบประดุจกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่าทีใ่ด
เสมอเหมือนได ้ภายในปราสาทท่านจะไดพ้บเสาซึง่สูงเด่นเป็นสง่า ร่มทีป่ระดับดว้ยไข่มุกอันล้ําค่า หนิครสิตัล

สะทอ้นแสงระยบิระยับซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ้ําเงนิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

 
บา่ย นําทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงามของแมน้ํ่าหลีเ่จยีงทีส่วยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ย

นับพันทีม่รีปูรา่งตา่งๆ กันตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้่านชมใหท้า่นพสิจูน์ดังคํากล่าวทีว่่า กุย้หลนิเป็นดนิแดนแห่ง
ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีม่น้ําสวยใสทีส่ดุในโลก และท่านเดนิทางสู ่เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแม่น้ําหลี
เจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นทีโ่ปรด

ปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจั่กรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
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 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่ หรอืถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร 

มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยังมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนิด เชน่ ผา้ทอทีนํ่ามาทําเป็นปลอกหมอน 
ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวัดลายเป็นรูปเทพ
เจา้จนี ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืคตพิจน์ของทา่นประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดตีผูนํ้าจนี ก็มวีางขายใหท้่าน

เลอืกซือ้เลอืกชม 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Yangshuo New West Street Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้

โชวห์ลวิซานเจีย่ หรอื “Impression Liu Sanjie” (โชวท์ีเ่มอืงหยางซัว่) กํากับการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จัดแสดง

ในทกุๆคํ่าคนื งานนี้จางอีโ้หมวใชธ้รรมชาตเิป็นฉากทัง้สายน้ํา ขุนเขา แลว้นําเรือ่งราวของภาพยนตรจ์ีนละครเพลง

สดุคลาสสคิเรื่อง"หลวิซานเจี่ย" หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดัดแปลงใส่เขา้ไป เนื้อเรื่อง กล่าวถงึหลวิซานเจี่ย 
นางเอกนักสู ้สาวงามชาวจว้งสมัยราชวงศถั์งทีม่พีรสวรรคด์า้นการรอ้งเพลง(ชาวจว้งชืน่ชอบการรอ้งเพลงมาก) จน
เป็นทีห่มายปองของหนุ่มๆทั่วไป แตส่ดุทา้ยเธอถกูผูม้อีทิธพิลบบีบังคับใหแ้ตง่งานดว้ย ทวา่หลวิซานเจีย่ก็ไดทํ้าการ

ตอ่สูก้ับความอยตุธิรรมของผูม้อีทิธพิลโดยใชเ้สยีงเพลงรอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคู่กับคนรักและ
ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น"วรีสตรชีาวจว้ง" มาจนถงึทกุวันนี้ โดยฉากการแสดงคอืแม่น้ําหลเีจียง และ ขุนเขาทีเ่มอืงห
ยางซัว่ สวยงามอลังการ 

[ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่] 

วนัที ่4 หยางซ ัว่-กุย้หลนิ-เขาเหยาซาน (รวมกระเชา้)-สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่-ถา่ยรูปคูเ่ขางวงชา้ง-ประตู

โบราณกูหนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-ชมเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง (ดา้นนอก) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

 

 นําท่านเดนิทางสู่  เขาเหยาซาน ทีสู่งที่สุดซึง่อยู่ชานเมืองกุย้หลนิเพื่อน่ังกระเชา้ ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสูง

ประมาณหนึ่งพันสองรอ้ยฟิตอากาศทีน่ี้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมอืงกุย้หลนิอัน

สวยงามยิง่กลุม่เขาบางลกูแลดคูลา้ยพระพทุธไสยาสน์แมน้ํ่าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนาน

สองฝ่ังแม่น้ําดว้ยเขาหนิปูนสลับซับซอ้นรูปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย ์สมกับคํากล่าวของคนจีน

โบราณที่ว่า ทิวทัศน์กุย้หลิน งามล้ําเลิศในปฐพี และนําท่านเขา้ชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็น

สวนสาธารณะทีต่ัง้อยูใ่จเมอืงกุย้หลนิ และอยูใ่กลเ้ขางวงชา้ง จากนั้นท่านจะไดม้องเห็น เขางวงชา้ง (จากฝ่ังตรง

ขา้มสวนจือ่โจว) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตรงบรเิวณจุดบรรจบของแม่น้ําหลเีจียงและแม่น้ําถาวฮัวเป็นหนึ่งในภูเขาทีข่ ึน้

ชือ่ของกุย้หลนิ ทางตะวันออกเฉียงใตส้ดุเขตเมอืงกุย้หลนิ รมิแมน้ํ่าหลเีจยีง เป็นสัญลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ทีไ่ด ้

ชือ่วา่เขางวงชา้งนัน้ มาจากรปูรา่งของภเูขาหนิทีค่ลา้ยกับงวงของชา้งทีกํ่าลังโนม้ลงเพือ่กนิน้ําจากแม่น้ําหลเีจียงที่

อยูเ่บือ้งลา่ง 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตัง้อยู่บรเิวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุ

โดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่ น ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและชมตน้ไทรพันปี  

จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ทา่นจะไดพ้บกับสนิคา้มากมาย ไมว่่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชั่น ของ

ทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิต่างๆ อาท ิลูก

พลับอบแหง้ สม้จี๊ ด เป็นตน้  และนําท่านชมและถ่ายรูป ภายนอกกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล 

เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยีห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดีย์

สรา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ใน

เมอืงกุย้หลนิ 
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กุย้หลนิ หยางซ ัว่ นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเด ีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

วนัที ่05-10 เม.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 15,888.- 

วนัที ่12-17 เม.ย. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัที ่18-23 เม.ย. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัที ่25-30 เม.ย. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัที ่26 เม.ย.-01 พ.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 14,888.- 

วนัที ่09-14 พ.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 13,888.- 

วนัที ่07-12 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 13,888.- 

วนัที ่21-26 ม.ิย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 13,888.- 

 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจํานวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ เพื่อ

เชค็ขอ้มูลความถกูตอ้งของรายการทวัรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การชาํระคา่บรกิาร 

     3.1 กรุณาชาํระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรุณาชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั 
  โรงแรม Sheraton Guilin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที ่5 สวนเจ็ดดาว-เมอืงจ าลองซ่ง-ตกึเซยีวเหยา-ถนนโบราณตงซ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  นําทา่นชม สวนเจ็ดดาว อทุยานทา่มกลางหุบเขาเขยีวขจี สวนเจ็ดดาวเป็นสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงกุย้หลนิ

ตัง้อยูท่างดา้นตะวันออกของแมน้ํ่าหลเีจยีง ภายในอทุยานมอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีเ่นนิเขา 7 ลกูทีเ่รยีงกันเหมอืน

กลุม่ดาวหมใีหญ่ มสีถาปัตยกรรมจนีโบราณตัง้เรยีงรายใหท้า่นไดผ้่อนคลายอารมณ์ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืง

จ าลองสมยัซ่ง หรอื ซ่งเฉงิ สถานทีท่อ่งเทีย่วเปิดใหม ่ซึง่มคีวามสวยงามไมแ่พเ้มอืงจําลองซง่ในเมอืงหังโจว ชม

การแสดงวัฒนธรรมตา่งๆ ทีส่วยงาม 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นชม ตกึเซยีวเหยา ตกึนี้ตัง้อยูใ่นเมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นตกึทีส่งูตระหง่าและงดงามมาก มองลงไปจากตัวตกึ

ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ของเทอืกเขาและแมน้ํ่าทีส่วยงามของเมอืงกุย้หลนิ ตอนกลางคนืทีต่กึนี้ยังคงเปิดไฟสวยงาม

ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ืน่ชม จากนัน้นําทา่นเดนิชม ถนนโบราณตงซ ีเป็นสถานทีเ่ปิดใหมใ่นเมอืงกุย้หลนิ ใหทุ้กท่าน

ไดถ้า่ยรปู สมัผัสกลิน่อายของเมอืงโบราณแหง่นี้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   โรงแรม Sheraton Guilin Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที ่6  กุย้หลนิ(สนามบนิเหลีย่งเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (CZ6099:09.00-12.10) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

 ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจ่ายเงนิมัดจํา 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้่ายทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจ่ายในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไม่มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทวัร)์ 

3. คณะจองไม่ถงึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5.  คา่รถรับสง่และระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6.  ค่าประกันอุบัต ิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

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

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

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแห่ง + ภาษีน้ํามัน  

8.  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,500 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านั้น สว่นเกนิ

น้ําหนักตามสายการบนิกําหนด 

4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครื่องดืม่, ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

7. คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือ

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะส ิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีส ิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ํารองทีน่ั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูข ึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับ

ราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่คนืเงนิใหส้าํหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดงันี้ ** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันทําการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน และมสีภาพสมบูรณ์ไม่ชาํรุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สาํหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อย่างนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้  2ขา้ง 

 - ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3. สาํหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้ก่อน

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร ์กรุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

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

 - กรณีทีเ่ด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มูลจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีทํ่างาน ตําแหน่งงาน ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ทีอ่ยู่ทีทํ่างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศพัทบ์า้น ทีทํ่างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทตูตรวจสอบได ้

ว่าใหข้อ้มูลเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
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7. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อย่างนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทตูจนีอยู่ในระหว่างจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์ม่ทราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอียด/ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยู่ประเทศจนีอย่างนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ทํางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ

ทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไม่ไดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื่องจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จ่ายเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน ตอ้งมีหนา้ว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหม่ถา่ยมาไม่เกนิ 6 เดอืน **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไม่ใชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายุของรูปถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน 

- รูปตอ้งหนา้ตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหูทัง้ 2ขา้ง 

- ไม่สว่มเครือ่งประดบั สรอ้ย ตา่งหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  

4.หนังสอืว่าจา้งในการทํางาน  

5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. นํารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้

3. นํารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ทําวซีา่ 

4. นํารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีพ่ร ิน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้่ายเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยุโรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 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 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซี่าดว่นได)้ 

 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน้ํามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซี่าประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หย่า    

  ไม่ไดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่)  

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยู่ปัจจบุัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................  

โทรศพัท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) ................................................................. 

ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 

 

ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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

.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 

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

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม่      ไม่เคย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................... 

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

 

รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 

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) 
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