กุย้ หลิน หยางซัว่ ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่ า เซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์
GT-KWL-CZ02
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ไฮไลท์..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋ า
1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุ กคืน
2. ลงร้านช้อปเพียง 2 ร้าน
3. ชม 2 โชว์.... ELEPHANT LEGEND AND DREAM LIKE LIJIANG
4. บริการนา้ ดื่มทุ กวัน วันละ 1 ขวด
หมายเหตุ : ราคาข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยมยื่นวีซ่าจีนกรุป๊
เก็บเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต
ค่ าทิปท่ านล่ ะ 180 หยวน/ท่ าน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ – กุย้ หลิน (CZ6100:11.10-18.10)

2

กุย้ หลิน - หลงเซิ่ น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรื อ
หยก)

3
4

กุย้ หลิน – หยางซัว่ – ถํ้าเงิน - ล่องแพแม่น้ าํ หลีเจียง(ครึ่ งสาย) – ร้าน
ผ้าไหม – ช้อปปิ้ งถนนฝรั่ง
หยางซัว่ - กุย้ หลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้ งถนน
คนเดิน-ชมเจดียเ์ งิน เจดียท์ อง(ด้านนอก) เขางวงช้าง - โชว์
ELEPHANT LEGEND

เช้ า เทีย่ ง

ค่า

✈

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Lijiang Waterfall Hotel
หรื อเทียบเท่า

O

O

Lijiang Waterfall Hotel
หรื อเทียบเท่า

5

กุย้ หลิน – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจําลองซ่ง –โชว์ดรี มไลน์ลี่เจียง

O

6

กุย้ หลิน – สุ วรรณภูมิ (CZ6099:09.00-12.10)

✈

GT-KWL-CZ02

โรงแรมทีพ่ กั
Guilin Hongfeng Jincheng
hotel หรื อเทียบเท่า
Guilin Hongfeng Jincheng
hotel หรื อเทียบเท่า
Yangshuo New Century
หรื อเทียบเท่า
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วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุ วรรณภูมิ – กุ้ยหลิน (CZ6100:11.10-18.10)
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์
U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
13.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุย้ หลิน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงของมณฑลกวางสี
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทําพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นกลับขึ้นเครื่ องเดินทางต่อสู่
เมืองกุย้ หลิน*
18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่ งมี
พื้ นที่ ป ระมาณ 240,000 ตารางกิ โ ลเมตร ทางทิ ศ ใต้ติดกับ มณฑลหยุน หนัน ทางเหนื อติ ดกับ กุ้ย โจว ทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อติ ดกับหู หนัน ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ ย และทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคด
เคี้ ยวติดต่อกัน เทื อกเขาสําคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิ งซันและต้าเหยาซัน เป็ นเขตหิ นปูนขาวที่ครอบคลุ มพื้นที่
ครึ่ งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุน้ ีเองจึงมีถ้ าํ หิ นปูนอยูม่ ากมาย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ทีพ่ กั
โรงแรม Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันทีส่ องของการเดินทาง กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้ านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก)
10.30 น.

เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

GT-KWL-CZ02

รับประทานอาหารเช้ าทีโ่ รงแรม
นําทุกท่านเดินทางสู่ อาเภอหลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ ธาตุ เป็ นเมืองนํ้าพุ
ร้อนที่มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเย้า นําท่านชม นา
ขั้นบันไดหลงจี๋ หรื อสันหลังมังกร นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนิ นเขา ตั้งอยูใ่ นทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ของอําเภอหลงจี๋ แถบหมู่บา้ นเหอผิง เนื่องจากบริ เวณนั้นไม่มีพ้นื ที่ราบ ชาวบ้านจึงทํานาบนภูเขาใน
ลักษณะขั้นบันได โดยไล่ต้ งั แต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่ วนภูเขาสู งก็ดู
เหมือนเจดีย ์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรี ยงกันสู งขึ้นเรื่ อยๆ ช่างอัศจรรย์ยงิ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมณฑลกวางสี กุย้ หลินมีการก่อชั้นของ
แผ่นดินหิ นปูนตามธรรมชาติ ซึ่ งยังคงดําเนิ นอยูอ่ ย่างไม่หยุดยั้ง กุย้ หลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่ างแปลกตาและมีถ้ าํ
สวยงาม มีแม่น้ าํ หลีเจียงไหลผ่าน มีถ้ าํ หิ นปูนอยูม่ ากมาย เกิดเป็ นภูเขางวงช้าง เขาฝูปอหรื อเขาขาด ยังมีถ้ าํ เจ็ด
ดาว ถํ้าขลุ่ยอ้อ จึงทําให้กยุ้ หลินได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ ง เขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หิ นงาม จากนั้นนําท่าน
เดิ นทางสู่ ร้ านบั วหิมะหรื อร้ านหยก เป็ นที่ รู้จกั กันดี ของคนไทย เมื่ อคราวเกิ ดอุ บตั ิ เหตุ รถแก๊สควํ่าที่ ถนน
เพชรบุ รี เมื่ อ 24 กันยายน 2533 ครั้ งนั้น รั ฐบาลจี นได้ส่ ง ยาบัวหิ ม ะอันมี ส รรพคุ ณรั ก ษาแผลไฟไหม้ มา
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ช่ วยเหลื อผูป้ ่ วยที่โดนไฟไหม้ทวั่ ตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จกั สรรพคุ ณของบัวหิ มะเรื่ อยมา พร้ อมรับฟั งการ
วินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิ ตการนวดเท้า ซึ่ งเป็ นอี กวิธีหนึ่ งในการผ่อนคลาย
ความเครี ยด และบํารุ งการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
โรงแรม Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันทีส่ ามของการเดินทาง กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ถา้ เงิน - ล่องแพแม่ นา้ หลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้ านผ้าไหม – ช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริ มแม่น้ าํ หลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 1,400
ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็ นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จกั รยานชม
ธรรมชาติบริ สุทธิ์ เที่ยวชม ถา้ เงิน เป็ นถํ้าที่งดงามที่สุด ชมหิ นงอกหิ นย้อยและม่านหิ น มีน้ าํ ตกและสายนํ้าใส
ไหลเวียนเข้าสู่ ภายในถํ้า ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์ และเงาสะท้อนในนํ้าเปรี ยบประดุจกระจกใส ซึ่ ง
เป็ นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสาซึ่ งสู งเด่นเป็ นสง่า ร่ มที่ประดับด้วย
ไข่มุกอันลํ้าค่า หิ นคริ สตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่ งเป็ นที่มาของชื่อของถํ้าเงิน จากนั้นนําท่านชม โรงงานผ้า
ไหม ที่มีชื่อเสี ยงทางการผลิตและส่ งออกของโลก เพราะจีนเป็ นประเทศแรกที่รู้จกั การเลี้ยงไหมและพัฒนา
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็ นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่ งมีความ
เหนียว โดยใช้ท้ งั แบบเครื่ องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่มไหม ภายใน
โรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทาํ จากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
นําท่าน ล่องแพแม่ นา้ หลีเจียง ชมความงามของแม่น้ าํ หลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่ อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่
น้อยนับพันที่มีรูปร่ างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้ า่ นชมให้ท่านพิสูจน์ดงั คํากล่าวที่วา่ กุย้ หลินเป็ น
ดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ าํ สวยใสที่สุดในโลก จากนั้นนําท่าน อิสระให้ ท่านเดินเล่ น
หรือช้ อบปิ้ ง ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรื อถนนคนเดินขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มี
ทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้าน อาหาร และยังมีสินค้าพื้นเมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอที่นาํ มาทําเป็ นปลอก
หมอน ผ้าพันคอ เสื้ อผ้า กระเป๋ าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหิ นแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่ นั จีน ตวัดลาย
เป็ นรู ปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสัตว์มงคลต่างๆ หนังสื อคติพจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋ อตุง อดีตผูน้ าํ จีน ก็
มีวางขายให้ท่านเลือกซื้ อเลือกชม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
โรงแรม Yangshuo New Century หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ของการเดินทาง หยางซั่ ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งถนนคนเดิน -ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
(ด้ านนอก) เขางวงช้ าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ กุ้ยหลิน ซึ่ งเป็ นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน
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ซึ่ งมีพ้นื ที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุย้ โจว ทาง
ตะวันออกเฉี ยงเหนือติดกับหู หนัน ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทาง
ตะวันตกเฉี ยงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคด
เคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสําคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็ นเขตหิ นปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่
ครึ่ งหนึ่งของประเทศ หลังจากนั้นนําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูบ่ ริ เวณทะเลสาปหยงหู สร้าง
ขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถงั อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุ งล่าสุ ดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกและชมต้นไทรพันปี
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

อิสระให้ท่านช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดิน ท่านจะได้พบกับสิ นค้ามากมาย ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้าแฟชัน่ ของที่
ระลึกที่ตลอดจนสิ นค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสิ นค้าพื้นเมืองกุย้ ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูก
พลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็ นต้น หลังจากนั้นนําท่าน ชมและถ่ ายรู ปกับเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพื่อเป็ นสิ ริมงคล
เจดียร์ ิ มทะเลสาบคู่น้ ี เจดียห์ นึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่ วนอีก
เจดียส์ ร้างด้วยปูนเป็ นสี เงิน รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิง่ นัก ถือว่าเป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม
อีกแห่งหนึ่งในเมืองกุย้ หลิน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําชม เขางวงช้ าง สัญลักษณ์ เมืองกุย้ หลิน ให้ท่านได้ถ่ายรู ปด้านหน้าเขางวงช้าง และชมวิวสองฝั่ งแม่น้ าํ หลี
เจียง ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND โดยใช้เขางวง ช้างซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองกุย้ หลิ นเป็ นฉากในการ
แสดง บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ยว กับตํานานเทพช้าง ผสมผสานมัลติมีเดีย เทคโนโลยี แสง สี เสี ยง เข้าด้วยกัน บน
เขาเป็ นที่ต้ งั ของเจดียท์ รงแจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง(ค.ศ.1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี
บนเจดี ยป์ ระดิ ษฐานองค์โพธิ สัตว์ผู่เสี ยน ซึ่ งชาวกุ้ยหลิ น ศรั ทธาในความศักดิ์ สิ ทธิ์ ช่ วงวันหยุดจึ งมี คนมา
อธิษฐานขอพรมากมาย

ทีพ่ กั

โรงแรม Lijiang Waterfall Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันทีห่ ้ าของการเดินทาง กุ้ยหลิน – กระเช้ าเขาเหยาซาน– เมืองจาลองซ่ ง –โชว์ดรีมไลน์ ลเี่ จียง
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดิ นทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่ สุดซึ่ งอยู่ชานเมื องกุย้ หลิ นเพื่อนัง่ กระเช้า ไฟฟ้ าขึ้นยอดเขาความสู ง
ประมาณหนึ่งพันสองร้อยฟิ ตอากาศที่น้ ี จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพทัว่ เมืองกุย้ หลิน
อันสวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์แม่น้ าํ หลี่ เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคด
โค้ง ขนานสองฝั่ งแม่น้ าํ ด้วยเขาหิ นปูนสลับซับซ้อนรู ปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุ ษย์ สมกับคํา
กล่าวของคนจีนโบราณที่วา่ ทิวทัศน์กยุ้ หลิน งามลํ้าเลิศในปฐพี
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองจาลองสมัยซ่ งหรื อ ซ่ งเฉิ ง สถานที่ท่องเที่ ยวเปิ ดใหม่ ซึ่ งมีความสวยงามไม่แพ้เมือง
จําลองซ่ งในเมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่ าชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในวิถีชีวติ ของชาวบ้านที่อาศัยอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าํ หลีเจียงมาช้านาน

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบลัเลย์กบั กายกรรมเข้า
ด้วยกัน ผ่านการเคี่ยวกรําและฝึ กฝนรู ปแบบการแสดงโชว์นบั สิ บปี ประทับใจกับการแสดงที่บอกเล่าเรื่ องราว
และการเลียนแบบพฤติกรรมสัตว์ต่างๆ เช่นผีเสื้ อ,นกยูง และเรื่ องราว

ทีพ่ กั

โรงแรม Lijiang Waterfall Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันทีห่ กของการเดินทาง กุ้ยหลิน – สุ วรรณภูมิ (CZ6099:09.00-12.10)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองกุย้ หลิน

09.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099
*แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่ กรุ งเทพฯ *

12.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุก
ข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

GT-KWL-CZ02

หน ้า 6 จาก 13

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

กุย้ หลิน หยางซัว่ ชม 2 โชว์ พัก 5 ดาว
6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไชน่ า เซาท์เทิรน์ แอร์ไลน์
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 24-29 พ.ย. 60

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กเสริม

พ ักเดีย
่ วเพิม
่

และไม่เสริมเตียง
15,999.-

15,999.-

4,900.-

17,999.-

17,999.-

4,900.-

วันที่ 08-13 / 15-20 ธ.ค. 60
วันที่ 28 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61

หมายเหตุ :
*ราคาข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ ป เก็บเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท พร้ อมหน้ าพาสปอร์ ต
สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่ างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่รวมค่ าธรรมเนียมวีซ่า
ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น
ท่ านละ 180 หยวน /ทริป/ต่ อท่ าน เด็กเก็บทิปเท่ าผู้ใหญ่ ***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
ข้ อควรทราบ : ร้ านที่ระบุในโปรแกรม คือ ร้ านบัวหิมะ ร้ านนวดฝ่ าเท้ า ร้ านใบชา ร้ านหยก ร้ านผีเซ๊ ยะ และร้ านไข่ มุก ซึ่ง
จาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงต้ องเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ าน
จาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ น
หลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุ ณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตาม
รายละเอียดของโปรแกรมทีข่ ายเป็ นหลัก*
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริ มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
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3. การชําระค่าบริ การ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000. – บาท
3.2 กรุ ณาชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจํา
4.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.4 ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณี คณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวติ หรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
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2.กระเป๋ าเดินทาง
3.กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน หากนํ้าหนักเกินจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม
4. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ ป 1,000 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
(ยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารสําหรับทําวีซ่า ใช้แค่สาํ เนาหนังสื อเดินทาง)
หรื อ หากต้องการยืน่ วีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท
และหากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนําไปใช้กบั การเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณี ยกเลิกเดินทาง
ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ ป ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้ น ทําให้ไม่
สามารถยืน่ วีซ่ากรุ๊ ปได้ ทางบริ ษทั ขอสวงนสิ ทธิ์ เก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน จากราคาทัวร์ (ยืน่ ปกติ 4 วัน ทําการ)
โปรดทราบ ผูท้ ี่มีความประสงค์ ยืน่ คําขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้1.อิสราเอล 2.
อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 08.อิรัก09.อิหร่ าน 10.อียปิ ต์ 11.
ซาอุดีอาระเบีย 12.ซี เรี ย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรี ลงั กา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรี ย 19.ไนจีเรี ย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.
โอมาน 23.จอร์ แดน 24.โซมาเรี ยไม่สามารถยืน่ คําขอวีซ่าแบบหมู่คณะ(กรุ๊ ป) ได้
ต้องยืน่ คําขอววีซ่าจีนแบบเดี่ยว เท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากําหนดการเดิม 4 วัน ทําการ
***ตั้งแต่ ปี 2014 เป็ นต้นมา***
6. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
7. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
8. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
9. ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 180 หยวน/ท่าน/ทริ ป
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงิ นมัดจํา 10,000 บาท(ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่ านั้น)หากต้องยื่นวีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
(ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7วันทําการ)
2. การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่ เหลื อทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
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3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืน
เงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ น
จํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิเช่นนั้นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
**กรณีลูกค้ ามีความประสงค์ จะยืน่ วีซ่าเดี่ยว**
มีค่าบริ การเพิ่มเติมดังนี้
-ยืน่ ธรรมดา 4 วันทําการ 1,500 บาท
-ยืน่ ด่วน 2 วันทําการ 2,550 บาท
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
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7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถ
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
- กรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้วา่ ให้ขอ้ มูลเท็จ อาจมีการ
ระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7
วันทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
10. โปรดทําความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยูใ่ นระหว่างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ ของสถานทูต และบางครั้งบริ ษทั ทัวร์ ไม่ทราบล่วงหน้า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่างชาติในกรณี ที่ทางบริ ษทั สามารถขอวีซ่าให้ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารที่ตอ้ งเตรี ยม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่าน ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
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2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้า
 ยืน่ วีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,050 บาท
(ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรี ซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุ ณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**
เอกสารที่ใช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME..........................................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.............................................................................................................................................................................รหัสไปรษณี ย ์
.......................... โทรศัพท์............................. มือถือ...............................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
........รหัสไปรษณี ย ์ ............................โทรศัพท์บา้ น............................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่งงาน .......................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่)
.......................................................................................................................................................................................................
.รหัสไปรษณี ย ์ ........................................โทร..........................................
(สําคัญมาก กรุ ณาแจ้งเบอร์ ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่ องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับ
ท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที่..................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน............................
ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรื อไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
............................................................................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที่..............................เดือน.............................ปี
.................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME.....................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME....................................................................
RELATION........................................................
หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง
** ถ้าเอกสารส่ งถึงบริ ษทั แล้วไม่ครบ ทางบริ ษทั อาจมีการเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติม อาจทําให้ท่านเกิด
ความไม่สะดวกภายหลัง ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่น้ ี (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
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