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วนัที� กาํหนดการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรม 

� กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ!�"" : �$.&'-�).*") X X � GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ * ดาว 

& 
กุ้ยหลนิ-หลงเซิ�น-นาขั@นบันไดหลงจีC  
(รวมกระเช้าขึ@น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง 
หลงเซิ�น-กุ้ยหลิน-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 

� � � 
GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ * ดาว 

$ ถํ@าขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถ
แบตเตอร์รี�)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE 

� � � GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ * ดาว 

* 

สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม 
กุ้ยหลนิ-หยางซั�ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่นํ@า 
หลเีจียง (ล่องครึ�งสายช่วงไฮไลท์)-ทวิทัศน์ 
ภาพเขียน 15 ลี@-อสิระช้อปปิ
 งถนนฝรั�ง 

� � � 
WEST STREET VISTA HOTEL  
หรือเทยีบเท่าระดับ * ดาว 

' 
เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนาน 
เหมิน-อสิระช้อปปิ@ งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและ
เจดีย์ทอง (ชมด้านนอก) 

� � � 
GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL 
หรือเทยีบเท่าระดับ * ดาว 

! กุ้ยหลนิ-กรุงเทพฯ (CZ!"XX : ").*"-�&.�") � X X  

กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จํานวน �)" หยวน/คน ตลอดการเดินทาง 
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� กาํหนดการเดินทาง  วนัที� 20-25 / 21-&! / &&-&! กนัยายน &'!" 
วนัแรก   กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน  
10.00 น. � คณะพร้อมกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั@น * 

ประตู X บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจา้หนา้ที�บริษทั
ฯจะคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  

�$.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ!�"" �   
** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที�สนามบินอู๋ ซู เมืองหนานหนิง จากนั@นกลับขึ@นเครื�องเพื�อ
เดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลนิ*** 

�).40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ� งตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี ผา่นพิธี
การตรวจคนเขา้เมือง จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
 � พกัที� GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
วนัที�สอง กุ้ยหลนิ-หลงเซิ�น-นาขั@นบันไดหลงจีC (รวมกระเช้าขึ@น+ลง)-ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง-หลงเซิ�น 
    กุ้ยหลนิ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ�น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) เมืองในหุบเขาที�อุดมสมบูรณ์
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้แร่ธาตุ เป็นเมืองนํ� าพุร้อนที�มีชื�อเสียง  นาํท่าน นั�งกระเช้า ขึ�นสู่ นา
ขั@นบันไดหลงจีC นาขั�นบนัไดที�สวยที�สุดในกุย้หลิน ซึ� งถูกสร้างขึ�น ตามความลาดชนัคดเคี�ยวจากริม
แม่นํ� าขึ�นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที�สูงที�สุดนั�นอยูที่�ระดบั 880 เมตรและส่วนที�ต ํ�าที�สุดคือ 380 เมตร 
ช่วงฤดูร้อน นาขา้วจะถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีเขียวของตน้กลา้ที�ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไมร่้วง จะพบกบั
นาขา้วสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาขา้วจะถูกปกคลุมไปดว้ยนํ� าคา้งแข็ง ก่อเกิดเป็นภูเขาเงินสวยงาม
มากๆ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์พบวา่ทุ่งนาขั�นบนัไดที�หลงเซิ�งนี� ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ�นในช่วง
ราชวงศห์มิง หรือประมาณ 500 ปีที�ผา่นมา สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นาํท่าน ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ซึ� งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคาํเหมือนภาษาไทย เช่น คาํว่า 

เป็ด ไก่ และการนบัเลข เป็นตน้  นาํท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเทา้ เพื�อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ 
กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซํ� าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บวัหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามญัประจาํบ้าน 
จากนั�นนาํท่านเดินทางกลบั เมืองกุย้หลิน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ซึ� งไดรั้บขนานนาม
วา่ เมืองแห่ง เขาเขียว นํ� าใส ถํ�าแปลก หินงาม  นาํท่านเดินทางกลบั เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั�วโมง)   ซึ� งไดรั้บขนานนามวา่ เมืองแห่ง    เขาเขียว นํ@าใส ถํ@าแปลก หินงาม  จากนั�นนาํ
ท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื�อสุขภาพ ผอ่นคลายความเมื�อยลา้ กบัยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่
ซํ� าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถงั หรือที�รู้จกักนัดีในชื�อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในดา้นรักษาแผล
ไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกดัต่อย เป็นยาสามญัประจาํบา้น  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 
  � พกัที� GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
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วนัที�สาม            ถํ@าขลุ่ยอ้อ-ร้านยางพารา-เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี�)-ร้านใบชา-ชมโชว์ MIRAGE 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านสู่ ถํ@าขลุ่ยอ้อ ถํ�าสวยกะทดัรัดในกุย้หลิน ถํ�าเล็กที�ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที�ลึกเขา้ไป
ภายในถํ� า 200 เมตร ตื�นใจไปกบัหินงอกหินยอ้ยที�สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที�สําคญัที�สุด
คือ “วงับาดาล” ที�เคยใชเ้ป็นสถานที�จดัเลี� ยงอาหารคํ�าให้กบัคณะของสมเด็จพระพี�นางฯ คราเสด็จ
เยือนกุ้ยหลิน  จากนั� นนําท่านเลือกซื� อผลิตภัณฑ์ ร้านยางพารา แปรรูปทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากยางพารา 

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ... เป็ดปักกิ$ง 
บ่าย  นาํท่าน นั�งรถแบตเตอร์รี� สู่ เขางวงช้าง สัญลกัษณ์เมืองกุย้หลินอยู่ริมแม่นํ� าหลี�เจียง ตั�งอยูใ่จกลาง

เมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่นํ� าหลีเจียงและแม่นํ� าถาวฮวั จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราว
กบัมีชีวติท่ามกลางสายนํ�าและขนุเขา จากนั�นนาํท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวูห่ลงของปักกิ�ง และชา
ที�มีชื�อเสียงต่างๆ 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
   นาํท่านชม โชว์ MIRAGE บนเวทีอลงัการ LIJIANG THEATRE (1,182 ที�นั�ง) พลิ�วไหวกบับลัเลย์

กายกรรม ลํ�าสมยัดว้ยเทคนิค ปิดฉากสุดทา้ยเร้าใจกบักบัชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที�เรียกเสียง
ปรบมือดงักระหึ�ม 

  � พกัที� GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
วนัที�สี�             สะพานสายฝน-หมู่บ้านหลู่เจียชุน-ร้านผ้าไหม-กุ้ยหลิน-หยางซั�ว-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่นํ@าหลเีจียง  

(ล่องครึ�งสายช่วงไฮไลท์)-ทวิทศัน์ภาพเขียน 15 ลี@-อสิระช้อปปิ
 งถนนฝรั�ง 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นําท่านชม สะพานสายฝน หรือ สะพานมังกร เป็นสิ� งก่อสร้างที�มีที�มีเอกลักษณ์ของชาวเมี� ยว 

สะพานสร้างขึ�นเพื�อขา้มแม่นํ� า สร้างดว้ยไม ้ ไม่ใชต้ะปู นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านหลู่เจียชุน ตั�งอยู่
ติดกบัถํ�าหลู่ตี! ริมแม่นํ�าเถาฮวั เป็นวิว _ใน ` วิวเก่าของกุย้หลิน หมู่บา้นนี� มีตั�งแต่ราชวงคห์มิง ที�นี� มี
ชื�อเสียงในการทาํเต๋าหู วิธีทาํเต้าหูที�มีประวติั _bb กว่าปีแล้ว ให้ท่านได้ชิมเต้าหู้อันมีชื�อเสียง 
จากนั�นนาํท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที�ขึ�นชื�อของประเทศของจีน ให้ท่านไดเ้ลือกซื�อสินคา้ที�ทาํจากผา้
ไหม เช่น ผา้ห่ม เสื�อผา้ รองเทา้  เป็นตน้  

เที�ยง � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...ปลาอบเบียร์ 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั�ว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ *.,- ชั�วโมง) ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียง

ใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที"ยวที"มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที"มีชื"อเสียงที"
นกัท่องเที"ยวตอ้งมาเยอืนเมื"อมาถึงกุย้หลิน  นาํท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่นํ@าหลีเจียง (ล่องครึ�งสาย
ช่วงไฮไลท์) ไดชื้�อวา่เป็นแม่นํ�าที�มีทศันียภาพสวยที�สุดแห่งหนึ�งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั�งจะเรียง
รายและเลื�อมลํ� าสลบัซับซ้อนกนัไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที�มีลกัษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จน
ก่อใหเ้กิดภาพจินตนาการขึ�นมากมาย และความงามธรรมชาติของทศันียภาพแถบแม่นํ� าหลีเจียงรวม
กบัเหล่าทิวเขา ยงัเป็นแรงดลใจใหเ้กิดภาพวาดทิวทศัน์อนัสวยงามจากนกัจิตรกรเอกที�มีชื�อเสียงของ
จีนอีกดว้ย (1 แพ นั�งได้ 4 คน )  จากนั�นนาํท่านแวะถ่ายรูป ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี@ เป็นจุดชมวิวที�มี
ชื�อเสียงของเมืองหยางซั�ว โดยมีแม่นํ� าไหลผ่าน ลอ้มรอบดว้ยภูเขาใหญ่เล็กสุดลูกหูลูกตา สวยงาม
เหมือนดั�งภาพวาด 

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ...เผือกอบนํ�าผึ�ง 
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  เชิญท่าน อิสระช้อปปิ
 งถนนฝรั�ง ที"ขนาบขา้งด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกบัถนนขา้วสาร มีทั�ง
โรงแรม ผบั บาร์ ร้านอาหาร และยงัมีสินคา้แบบจีนวางขายมากชนิด  
� พกัที� WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที�ห้า       เขาเซียงกง-ร้านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อสิระช้อปปิ@ งตลาดใต้ดิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  
    (ชมด้านนอก) 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่  เขาเซียงกง  อยู่ทางทิศตะวนัตกของแม่นํ� าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั�ว 28
กิโลเมตร นาํท่านชมวิวแม่นํ� าหลีเจียงจากบนเขานี�  ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที�
สวยงาม เป็นที�นิยมของนกัถ่ายภาพ จากนั�นนาํท่านชม ร้านหยก ซึ� งเป็นเครื�องประดบันาํโชค ให้
ท่านไดเ้ลือกซื�อเป็นของฝากลํ�าค่า 

เที�ยง  � รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ลิ�มรสอาหารพเิศษ... ขาหมูรํ$ารวย 
บ่าย  นาํท่านชม  ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั�งอยูที่�ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ�นครั� งแรกในสมยัราชวงค์

ถงั  อายุประมาณ _,dbb ปี  ไดรั้บการปรับปรุงล่าสุดหลงัสงครามจีนกบัญี�ปุ่น ถ่ายรูปเป็นที�ระลึก
และ ชมต้นไทรพันปี จากนั�นนาํท่าน อิสระช้อปปิ@ งตลาดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุย้หลินพบกบัสินคา้
ต่างๆหลากหลายชนิด สินคา้พื�นเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จบ็คอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลบัอบแห้ง 
ส้มจีeด เป็นตน้  

คํ�า � รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  
นาํท่านชมวิวกุย้หลินยามคํ�าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ� งบริเวณนี� เมื�อ fbb ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง 
แต่ไดรั้บการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดียคู์่หนึ� งขึ�นกลางทะเลสาบ เจดียคู์่นั�นเรียกวา่ 
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ได้ขึ@นบนตัวเจดีย์) เจดียอ์งคห์นึ� งสร้างดว้ยทองเหลือง ซึ� งถือวา่เป็นเจดีย์
ทองเหลืองที�ใหญ่ที�สุดในโลก ส่วนอีกเจดียส์ร้างดว้ยปูน ระหวา่ง g เจดียมี์อุโมงคเ์ชื�อมถึงกนั 

  � พกัที� GUILIN YI  HOLIDAY HOTEL หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว  
วนัที�หก     กุ้ยหลนิ – กรุงเทพฯ 
เช้า  � รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่สนามบินกุย้หลิน 
08.40 น.  เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที�ยวบินที� CZ!"XX 

** แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที�สนามบินอู๋ ซู เมืองหนานหนิง จากนั@นกลับขึ@นเครื�องเพื�อ
เดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ *** 

12.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ......... � � � � 
ขอบคุณทุกท่านที�ใช้บริการ    

� � � �  ซื�อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  � � � � 
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั@งแต่ 15 ท่านขึ@นไป ***) 

 
หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกบัการท่องเที�ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื@นเมืองให้

นักท่องเที�ยวทั�วไปได้รู้จักคือ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ), ร้านใบชา, ร้านหยก,ร้านผ้าไหม, ร้านยาพารา ซึ�ง
จําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที�ยวทุกท่านทราบ
ว่าร้านทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ�งจะใช้เวลาร้านละประมาณ *'-X" นาที ซื@อหรือไม่ซื@อ
ขึ@นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั@งสิ@น 
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ข้อควรระวงั!!! ท่านใดที�ต้องออกตัCวภายในประเทศ (เครื�องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา
สอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครั@ง 

*ก่อนทาํการจองทวัร์ทุกครั@ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอยีดทุกหน้า และทุกบรรทดั เนื�องจากทาง
บริษทัฯ จะองิตามรายละเอยีดของโปรแกรมที�ขายเป็นหลกั* 

 
 

กุ้ยหลนิ หลงเซิ�น นาขั@นบนัไดหลงจีC หยางซั�ว 6 วนั 5 คนื 
 (ราคาเฉพาะคนไทยเท่านั@น)  

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ / เดก็ พกัห้องละ  

& ท่านราคาท่านละ 
(ไม่มีราคาเด็ก) 

พกัเดี�ยวจ่ายเพิ�ม 
ท่านละ 

วนัที� &"-&' / &�-&! / &&-&l กนัยายน 2560    �),XXX บาท  4,000  บาท 

ราคาพเิศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเดก็ 
 
 
หมายเหตุ :    ราคาทวัร์นี@ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ�งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี�ยนแปลงได้เนื�องจากสภาวะ

นํ@ามันโลกที�มีการปรับราคาสูงขึ@น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ@ามันขึ@นในอนาคต ซึ�ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิmเกบ็ค่าภาษีนํ@ามันเพิ�มตามความเป็นจริง 

                           บริษทัขอสงวนสิทธิk ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัการเปลี�ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษามาตรฐานการบริการและ
ยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทที�ไม่คงที�และกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บค่านํ� ามนั
เพิ�มเติมจากราคาที�กาํหนดไว)้ 

 
อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
1. ค่าตั!วเครื�องบินชั�นทศันาจร ไป-กลบั ตามที�ระบุไวใ้นรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าวซ่ีาจีนแบบกรุ๊ปท่องเที�ยว ราคา 800 บาท  (ใช้แค่สําเนาหนังสือเดินทาง)  
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หมายเหตุ :  
• กรณีที�ไม่สามารถยื�นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที�ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื�นวีซ่าเดี�ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือ

เดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.' X & นิ@ว พื@นหลังสีขาวเท่านั@น จํานวน & รุป และ
เอกสารที�ให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ พร้อมชําระค่าส่วนต่างเพิ�ม ยื$นธรรมดา 4 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ$ม    
700  บาท  / ยื$นด่วน 2 วันทาํการ ชําระค่าส่วนต่างเพิ$ม  6,750 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางไทยเท่านั�น)  
• ยกเว้นเส้นทางที�บินลงเทยีนสิน ใช้สําเนาหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย & นิ@ว จํานวน 2 รูป  
• กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า �) ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที�บินลงปักกิ�ง / ปักกิ�ง+เซี�ยงไฮ้ (เที�ยว & เมือง) 

ต้องยื�นวซ่ีาเดี�ยวเท่านั@น 
3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื�องดื�มทุกมื�อ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นรายการ 
5. นํ�าหนกัสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกนัวนิาศภยัเครื�องบินตามเงื�อนไขของแต่ละสายการบินที�มีการเรียกเก็บ 

หมายเหตุ :  สายการบิน CHINA SOUTHERN  มีประกาศเปลี�ยนแปลงนํ@าหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  
โดยให้กระเป๋าสัมภาระที�โหลดใต้ท้องเครื�องได้ท่านละ � ใบ มีนํ@าหนักไม่เกิน &$ กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋า
ต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน �') เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ@นเครื�องได้
ท่านละ � ชิ@น นํ@าหนักต้องไม่เกิน ' กิโลกรัม ถ้านํ@าหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที�สายการบิน
กาํหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที�เกนิเป็นจํานวนเงิน &"" USD หรือ �,$"" หยวนต่อใบ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัที�มีอายตุั�งแต่ _ เดือนขึ�นไป และผูเ้อาประกนัอายุระหวา่ง _ เดือน ถึง _l ปี และผูที้�มีอายุสูงกวา่ mb ปี 
ขึ�นไป ค่าชดเชยทั�งหลายตามกรรมธรรมจ์ะลดลงเหลือเพียงครึ� งหนึ�งของค่าชดเชยที�ระบุไวใ้นกรรมธรรม ์ ทั�งนี�
ย่อมอยู่ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย ์หรือจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื@อประกันการเดินทางเพื�อให้คลอบคลุมในเรื�องของสุขภาพ ท่าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที�เจ้าหน้าที�ของบริษัท ฯ ***ทั@งนี@อัตราเบี@ยประกันเริ�มต้นที� $$" บาท 
ขึ@นอยู่กบัระยะเวลาการเดินทาง 

การประกนัไม่คุ้มครอง 
กรณีที�เสียชีวติ หรือ เจบ็ป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจาํตวั, การติดเชื�อ, ไวรัส, ไส้เลื�อน, ไส้ติ�ง, อาการที�เกี�ยวขอ้งกบั
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ายใต้
อาํนาจของสุรายาเสพติด บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื�องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, 
นดัหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื�นๆตาม
เงื�อนไขในกรมธรรม ์
อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
1. ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
4. กรุณาเตรียมค่าทปิไกด์,หัวหน้าทวัร์และคนขบัรถ รวม 1)0 หยวนต่อคน (เดก็ชําระทปิเท่าผู้ใหญ่) 
5. ค่าทวัร์ชาวต่างชาตเิกบ็เพิ�ม )00 หยวน/ท่าน/ทริป 
6. ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที�จ่าย $ % ในกรณีที�ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที�ถูกต้อง จะต้องบวกค่า

ภาษีมูลค่าเพิ�ม และหัก ณ ที�จ่าย  จากยอดขายจริงทั@งหมดเท่านั@น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิmออกใบเสร็จที�ถูกให้กบับริษัททวัร์เท่านั@น 

เงื�อนไขการให้บริการ 
1. ในการจองครั� งแรก มดัจาํท่านละ 1",000 บาท หรือทั�งหมด ส่วนที�เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ( ไม่นับรวมวัน

เสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ )   
2. เนื�องจากราคานี� เป็นราคาโปรโมชั�น ตั!วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที� ที�ระบุบนหนา้ตั!วเท่านั�น จึงไม่สามารถ

ยกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั�งสิ�น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิk ในการคืนเงิน  ทั�งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

3. คณะทวัร์ครบ �" ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทวัร์ไทยเดินทางไป-กลบั พร้อมกบัคณะ 
4. เมื�อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิm ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั@งสิ@น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ@นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 200 หยวน / คน / วนั 

5. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษทัฯ ของสงวนสิทธิk ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั�งสิ�น 

6. การยกเลกิ 
6.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง db วนั  คืนค่าใช้จ่ายทั@งหมด 
6.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง _l วนั  เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ �",""" บาท 
6.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ _l วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิmเกบ็ค้าใช้จ่ายทั@งหมด 
6.4 ยกเว้นกรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที� 

  พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึง 
  เที�ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั@งหมด 
  เนื�องจากค่าตัCวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั@นๆ 
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หมายเหตุ 
_. จาํนวนผูเ้ดินทางขั�นตํ�าผูใ้หญ่ _l ท่านขึ�นไป เที�ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
g. บริษทัฯ มีสิทธิk ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี�  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
d. รายการท่องเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
{. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�ม เติมที�เกิดขึ�นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
l. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทย และต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
|. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั�งสิ�น แต่ทั�งนี�ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิk การจดัหานี�โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
m. ราคานี� คิดตามราคาตั!วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั!วเครื�องบินปรับสูงขึ�น บริษทัฯ สงวนสิทธิk ที�จะปรับราคาตั!ว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
`.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า | เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื�อ
ท่องเที�ยวเท่านั�น 
f. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแลว้ 
_b. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
__. เนื�องจากตั!วเครื�องบินเป็นตั!วราคาพิเศษ เมื�อออกตั!วไปแลว้ในกรณีที�ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดก็ตาม ตั!วเครื�องบินไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงินได ้ 
_g. เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั�งหมด 
13.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั!วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั� ง  มิฉะนั�นทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั�งสิ�น 
เอกสารในการทาํวซ่ีาจีนสําหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณทีี�ท่านมีความประสงค์จะยื�นวซ่ีาเดี�ยว) 
1. หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านไม่ตํ�ากวา่ 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชํารุด

ใดๆ ทั@งสิ@น ถ้าเกดิการชํารุด  เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)  
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่ง สาํหรับประทบัตราวซ่ีาและตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็   
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด �.' X & นิ@ว พื@นหลังสีขาวเท่านั@น ยิ@มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั@งใบหน้าและใบหูทั@งสอง

ข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื@อสีขาว เช่น เสื@อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื�องประดับ สร้อย 
ต่างหู เเว่นตาเเฟชั�น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน ! เดือน & ใบ และต้องไม่ใช่สติ|กเกอร์ หรือรูปพริ@นจาก
คอมพวิเตอร์  

4. เอกสารที�ใหก้รอกทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรุณากรอกขอ้มูลจริงใหค้รบเพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง)  
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5. กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า �) ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี@ 
5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่   

l._._ สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั@งนี@กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ! ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
  l._.g สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
  l._.d สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
  l._.{ กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
5.2 เดินทางพร้อมญาติ   

l.g._ สาํเนาสูติบตัร(ใบเกิด) ทั@งนี@กรณเีด็กอายุตํ�ากว่า ! ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกดิ) ตัวจริง 
l.g.g สาํเนาทะเบียนสมรสพอ่แม่  
l.g.d สาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นพอ่แม่  
l.g.{ กรณีชื�อไม่ตรงกบัสูติบตัร (ใบเกิด) ตอ้งใชใ้บเปลี�ยนชื�อ 
l.g.d ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม่ ไปทาํที�เขตหรืออาํเภอเท่านั�น 

|.  กรณหีนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ�มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี@ 
|._ ใบอนุญาติการทาํงาน ตวัจริงเท่านั�น ! ! ต่ออายกุารทาํงานแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 3 – 6 เดือน 
|.g หนงัสือรับรองการทาํงาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง มีตราประทบัและลายเซ็นต ์
6.3 สาํเนาตั!ว + ใบจองโรงแรม 
6.4 สาํเนาบุค๊แบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบนั ขั�นตํ�า 100,000 บาท 
6.5 กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบียนสมรส 

ค่าธรรมเนียมการยื�นวซ่ีาหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณทีี�ทางบริษัทสามารถขอวซ่ีาให้ได้ 
• หนงัสือเดินทางของคนอเมริกนั  จ่ายเพิ�ม 3,560 บาท  
• หนงัสือเดินทางของคนต่างชาติอื�นๆ  จ่ายเพิ�ม  100  บาท 

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวซ่ีาให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที�ทาํงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทํางาน
ในประเทศไทยเท่านั@น หากไม่ได้ทาํงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดําเนินการขอวซ่ีาเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  
7. กรณีหนงัสือเดินทางต่างดา้ว (เล่มเหลือง) ผูเ้ดินทางตอ้งไปดาํเนินการขอวซ่ีาเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนื�องจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที�สถานทูตจีน 
8. สาํหรับผูที้�ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งทาํเรื�องแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั�นก่อนการส่ง

เอกสารยื�นวซ่ีา 
9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจดัเตรียมพร้อมล่วงหนา้ก่อนยื�นวซ่ีา ดงันั�นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งใหบ้ริษทัทวัร์ อยา่ง

นอ้ย m วนัทาํการ (ก่อนออกเดินทาง) 
10. โปรดทาํความเขา้ใจวา่สถานทูตจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการยื�นวซ่ีาใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือ

เปลี�ยนระเบียบการยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิk ของสถานทูต และบางครั� งบริษทัทวัร์ไม่ทราบล่วงหนา้   
11. ผู้ที�ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การทาํวซ่ีาจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตให้เขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เนื�องจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเวน้วซ่ีา / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านทาํบตัรหายในระหวา่งเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย g อาทิตย ์

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทาํวซ่ีาให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณดีังต่อไปนี@ 
• ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยาว หรือแต่งหนา้ทาปาก 
• นาํรูปถ่ายเก่า ที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
• นาํรูปถ่ายที�มีววิดา้นหลงั ที�ถ่ายเล่น หรือรูปยนืเอียงขา้ง มาตดัใชเ้พื�อยื�นทาํวซ่ีา 
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• นาํรูปถ่ายที�เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที�พริ�นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
(ต่างชาติฝรั�งเศสและประเทศยุโรปที�เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี�ยม สาธารณรัฐเช็ก 

เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั�งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อติาล ีลทิวัเนีย ลตัเวยีลกัเซมเบิร์ก มอลต้า  
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกยี สโลเวเนีย สเปน สวเีดนสวสิเซอแลนด์เอสโทเนีย 

ไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้) 
 
 

**การขอวซ่ีาเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี�ยนกฎเกณฑ์การยื�นวซ่ีาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน 
มิฉะนั@นบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณี 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี@!!!! 
**เนื�องจากสถานทูตจีนมกีารเปลี�ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี@** 

เอกสารที�ใช้ประกอบการยื�นขอวซ่ีาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอยีดทั@งหมดให้ครบถ้วน เพื�อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 

ชื�อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
( MISS. / MRS. / MR.) 
NAME..................................................................SURNAME............................................................ 
สถานภาพ     � โสด � แต่งงาน           � หม้าย           � หย่า    
�  ไม่ได้จดทะเบียน  �  จดทะเบียน  ชื�อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................ 
ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)    
........................................................................................................................................................................................
................................รหัสไปรษณย์ี.............................. โทรศัพท์บ้าน......................................มือถือ............................ 
ที�อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
........................................................................................................................................................................................
................................................   รหัสไปรษณย์ี ..........................โทรศัพท์บ้าน..................................................... 
ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................................. 
ที�อยู่สถานที�ทาํงาน  / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)……… …………...….....…………………………… 
..........................................................................รหัสไปรษณย์ี .......................................โทร................................... 
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที�ถูกต้องที�สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เนื�องจากทางสถานทูตจะมกีารโทรเช็คข้อมูล
โดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่    � ไม่เคย    � เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื�อวนัที�.............. เดือน.........................ปี...................... ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
ภายใน � ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    � ไม่เคย     � เคย  โปรดระบุ 
เมื�อวนัที�............... เดือน.........................ปี.....................  ถึง วนัที�.......................เดือน.......................ปี........................ 
รายชื�อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION................................................................................................................................................................... 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME................................................................SURNAME........................................................................ 
RELATION...................................................................................................................................................................  
หมายเหตุ 
กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที�ทาํงาน  มอืถือ  บ้าน และกรอกรายละเอยีดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อใช้ในการขอยื�นวซ่ีา 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมกีารเรียกเกบ็เอกสารเพิ�มเตมิ  อาจทาํให้ท่านเกดิความไม่สะดวกภายหลัง  ทั@งนี@
เพื�อประโยชน์ของตวัท่านเอง  จงึขออภัยมา ณ ที�นี@  (โปรดทาํตามระเบียบอย่างเคร่งครัด) 
** แผนกกงสุล สถานทูตจนี สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033  
 


