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กรุงเทพฯ– กุ้ยหลิน (CZ656 : 13.00-18.00)
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอหมู่บ้านชาวจ้ วง-ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)
หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถา้ เงิน--ล่ องเรื อแม่ นา้ หลี
เจียง(ครึ่งสาย)ร้ านใบชา-ช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้ านหยกประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ ง
ตลาดใต้ ดิน-โชว์ ELEPHANT LEGENDชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้ า)-ร้ านผ้ าไหม
เมืองจาลองซ่ ง-ร้ านใยไผ่ ไหม
โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
กุ้ยหลิน-กรุงเทพ (CZ655 : 09.00-12.00)
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GUILIN JIN YI HOTEL
หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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WEST STREET VISTA HOTEL

หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

รหัสทัวร์ : THS3-CZ-CN-8FEB-5APR17
กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ จานวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง

 กาหนดการเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560
วันแรก
10.00 น.
13.00 น.
18.00 น.
คา่
วันที่สอง
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คา่
วันที่สาม
เช้ า

กรุงเทพฯ – กุ้ยหลิน
 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่ างประเทศ ) ชั้น 4
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั
ฯจะคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ รฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 656 
**แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นนาท่ านเดินทางต่ อสู่ เมืองกุ้ยหลิน **
เดินทางถึง สนามบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ่ งตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของมณฑลกวางสี ผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUILIN JIN YI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดจินเชอ-หมู่บ้านชาวจ้ วง-ร้ านนวดเท้ า(บัวหิมะ)-หลงเซิ่น-กุ้ยหลิน
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุ บเขาที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ ธาตุ เป็ นเมืองน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสี ยง นาท่านชม นาขั้นบันไดจิ
นเชอ ของอาเภอหลงเซิ่ น มณฑลกวางไส อยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 880 เมตร พื้นที่ต่าสุ ดอยูเ่ หนื อระ
ดังน้ าทะเล 300 เมตร ส่ วนความชันอยู่ระหว่าง 26-35 องศาบางแห่ งมีความชันถึง 50 องศาทีเดียว
ภู เ ขาอัน สู งชัน นี้ มี อตั ราแตกต่ างกัน ในการลดลงของหุ บเขาค่ อนข้างมาก เป็ นเหตุ ใ ห้แ ปลงนา
ขั้นบันไดสันเขามังกรดังกล่าวนาท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว ให้ท่านอิสระถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม หมู่บ้านชาวจ้ วง เมื่อท่านเข้าสู่ หมู่บา้ นท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน
ที่เปี่ ยมไปด้วยไมตรี จิตมิตรภาพ นอกจากนี้ ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบาพื้นเมืองและการ
แข่งกีฬาประเพณี ประเภทต่าง ๆ ที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม ชิมชาน้ ามัน
และชมประเพณี ตอ้ นรับแขกบ้านแขกเมือง นาท่านเดินทางสู่ ร้ านนวดเท้ า เพื่อสุ ขภาพ ผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสู ตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครี มเป่ าซู่ถงั หรื อที่รู้จกั กันดีในชื่อ
“บัวหิมะ” สรรพคุณเป็ นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็ นยาสามัญ
ประจาบ้าน จากนั้นนาท่านเดินทางกลับ เมื องกุ้ยหลิน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่ วโมง) ซึ่ ง
ได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว นา้ ใส ถา้ แปลก หินงาม
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GUILIN JIN YI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ถา้ เงิน--ล่ องเรื อแม่ นา้ หลีเจียง(ครึ่งสาย)-ร้ านใบชา-อิสระช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉี ยงใต้ของเมืองกุย้ หลิน เป็ นเมืองท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพ นับว่าเป็ นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสี ยงที่
นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุย้ หลิน นาท่านเดินทางสู่ ถา้ เงิน ซึ่งเป็ นถ้ าที่มีความงดงามที่สุด
ของกุย้ หลิน ถ้ านี้เป็ นถ้ าที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าหลีเจียง ชมหิ นงอกหิ นย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่อง
แสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยางซัว่ จึงตั้งชื่อว่า ถ้ าเงิน
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์
นาท่าน ล่ องเรื อแม่ น้าหลีเจียง (ครึ่งสาย) ชมความงามของแม่น้ าหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่ อย
เลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่ างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผูผ้ ่านชมให้
ท่านพิสูจน์ดงั คากล่าวที่ว่า กุย้ หลินเป็ นดินแดนแห่ งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มีแม่น้ าสวยใส
ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านแวะ ร้ านใบชา ชิมชาอวูห่ ลง และชาที่มีชื่อเสี ยงต่างๆ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้าผึ้ง
หลังอาหาร เชิ ญท่าน อิสระช้ อปปิ้ งถนนฝรั่ ง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนน
ข้าวสาร มีท้ งั โรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด
 พักที่ WEST STREET VISTA HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-ร้ านหยก-ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน
โชว์ ELEPHANT LEGEND-ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้ านนอก)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมื องกุ้ยหลิน(ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่ วโมง)
นาท่านเดินทาง
สู่ เขาเซียงกง อยูท่ างทิศตะวันตกของแม่น้ าหลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซัว่ 28กิโลเมตร นาท่านชม
วิวแม่น้ าหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ าหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก เป็ นจุดที่ชมแม่น้ าหลี
เจียงสวยที่สุด ถ้าอากาศเป็ นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็ นที่นิยมของนักถ่ายภาพ
จากนั้นนาท่านชม ร้ านหยก ซึ่งเป็ นเครื่ องประดับนาโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากล้ าค่า
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยูท่ ี่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงค์
ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุ งล่าสุ ดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
และ ชมต้ นไทรพันปี
จากนั้นนาท่าน อิสระช้ อปปิ้ งตลาดใต้ ดิน ใจกลางเมืองกุย้ หลินพบกับสิ นค้าต่างๆหลากหลายชนิ ด
สิ นค้าพื้นเมืองกุย้ หลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็ นต้น
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ ดปักกิง่
นาท่านชม โชว์ ELEPHANT LEGEND สร้างโดยบริ ษทั เดียวกับที่จดั พิธีเปิ ดปั กกิ่งโลลิมปิ คเกมส์
2008 และพิธีเปิ ดลอนดอนโลลิมปิ คเกมส์ ใช้งบประมาณในการสร้าง 160 ล้านหยวน ใช้ระยะเวลา
ในการสร้าง 3 ปี เพื่อเป็ นจุดท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจและความทรงจาให้กบั นักท่องเที่ยว
โดยใช้ เขางวงช้ า ง ซึ่ งเป็ นสัญลัก ษณ์ ของเมื องกุ้ย หลิ น เป็ นฉากในการแสดง บอกเล่ าเรื่ องราว
เกี่ยวกับตานานเทพช้าง เป็ นการผสมผสานมัลติมีเดีย เทคโนโลยี แสง สี เสี ยง เข้าด้วยกันอย่างลงตัว
จากนั้นนาท่านชมวิวกุย้ หลินยามค่าคืนริ มทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริ เวณนี้เมื่อ 900 ปี ก่อนเคยเป็ นคู
เมือง แต่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นสวนสาธารณะและสร้างเจดียค์ ู่หนึ่ งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดียค์ ู่น้ นั
เรี ยกว่า เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ไม่ ได้ ขึน้ บนตัวเจดีย์) เจดียอ์ งค์หนึ่ งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่ งถือว่า
เป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่ วนอีกเจดียส์ ร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดียม์ ีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน
 พักที่ GUILIN JIN YI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
เขาเหยาซาน (นั่งกระเช้ า)-ร้ านผ้ าไหม-เมืองจาลองซ่ ง-ร้ านใยไผ่ ไหม-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ นั่งกระเช้ า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่ งอยู่ชานเมืองกุย้ หลิน ท่านสามารถ
มองเห็ นทัศนี ยภาพทัว่ เมื องกุ้ยหลิ นอัน สวยงามยิ่งกลุ่มเขาบางลูกแลดู คล้ายพระพุทธไสยาสน์
แม่ น้ าหลี่ เ จี ย งเสมื อ นพญามัง กรไหลตลอดแนวคดโค้ง ขนานสองฝั่ ง แม่ น้ าด้ว ยเขาหิ น ปู น
สลับซับซ้อนรู ปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุ ษย์ สมกับคากล่าวของคนจีนโบราณที่ว่า
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เช้ า
09.00 น.
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ทิวทัศน์กุย้ หลิน งามล้ าเลิศในปพพี นาท่านแวะ ร้ านผ้ าไหม ที่ข้ ึนชื่อของประเทศของจีน ให้ท่าน
ได้เลือกซื้อสิ นค้าที่ทาจากผ้าไหม เช่น ผ้าห่ม เสื้ อผ้า รองเท้า เป็ นต้น
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ... ขาหมูร่ ารวย
นาท่านสู่ เมืองจาลองซ่ ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิ ดใหม่ซ่ ึ งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจาลองซ่ งเฉิ งใน
เมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม จากนั้นนาท่านแวะชม การผลิตผ้ าใยไผ่
ไหม ซึ่งนามาทาเป็ นเครื่ องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม โชว์ DREAM LIKE LIJIANG เป็ นการแสดง ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และ
กายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ าหลีเจียงถูกนามาเป็ นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่ อง ราวของสรรพสิ่ งที่ผกู พันอยู่
กับสายน้ า เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรื อแม้กระทัง่ สิ่ งมีชีวิตที่อยูใ่ ต้ลาน้ าหลีเจียง
 พักที่ GUILIN JIN YI HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ าแบบกล่อง
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินกุย้ หลิน
เหิ รฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ 655
**แวะพักทีส่ นามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นนาท่ านเดินทางต่ อสู่ กรุงเทพ ฯ **
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........    
ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
    ซื่ อสั ตย์ จริงใจ ห่ วงใย เน้ นบริการ คืองานของเรา    
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ ต้งั แต่ 15 ท่ านขึน้ ไป ***)

หมายเหตุ :ตามนโยบายร่ วมกับการท่ องเที่ย วแห่ ง เมื องจีน ทุ กเมื อง กาหนดให้ มีการประชาสั มพัน ธ์ สิน ค้ า
พื้นเมืองให้ นักท่ องเที่ยวทั่วไปได้ รู้ จักคือ ร้ านนวดเท้ า (บัวหิมะ), ร้ านใบชา, ร้ านหยก, ร้ านใยไผ่ ไหม,ร้ าน
ผ้ าไหม ซึ่งจาเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กับนักท่ องเที่ยวทุก
ท่ านทราบว่ าร้ านทุกร้ านจาเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชมซึ่ งจะใช้ เวลาร้ านละประมาณ 45 นาที ซื้ อ
หรื อไม่ ซื้อขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้ อควรระวัง!!! ท่ านใดทีต่ ้ องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีก่ ่ อนทุกครั้ง
*ก่ อนทาการจองทัวร์ ทุกครั้ง กรุณาอ่ านโปรแกรมอย่ างละเอียดทุกหน้ า และทุกบรรทัด เนื่องจากทาง
บริษทั ฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็ นหลัก*
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กำหนดกำรเดินทำง

ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้ องละ
2 ท่ ำนรำคำท่ ำนละ พักเดีย่ วจ่ ำยเพิม่
ท่ ำนละ
(ไม่ มีราคาเด็ก)

วันที่ 08-13 / 10-15 กุมภาพันธ์ 2560

17,888 บาท

4,500 บาท

วันที่ 24-29 / 31 มีนาคม – 05 เมษายน 2560

16,888 บาท

4,500 บาท

ราคาพิเศษ ไม่ มรี าคาเด็ก และไม่ รับจอยแลนด์
หมายเหตุ :

ราคาทัวร์ นี้ ไม่ แจกกระเป๋า / ไม่ มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ ดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ เนื่องจากสภาวะ
น้ามันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทาให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต ซึ่ง
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรพานการบริ การและ
ยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการเรี ยกเก็บค่าน้ ามัน
เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้)
อัตราค่ าบริการดังกล่าวรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ รวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่ าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทาการ ราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ ตไทย)
3. ค่าโรงแรมระดับมาตรพาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่ องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
5. น้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม,ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มี
การเรี ยกเก็บ
หมายเหตุ : สายการบิน CHINA SOUTHERN มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้าหนัก และขนาดกระเป๋าสั มภาระ
โดยให้ กระเป๋าสั มภาระที่โหลดใต้ ท้องเครื่ องได้ ท่านละ 1 ใบ มีน้าหนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋า
ต้ องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้ วไม่ เกิน 158 เซนติเมตร (กว้ าง X ยาว X สู ง) สั มภาระติดตัวขึน้ เครื่ องได้
ท่ านละ 1 ชิ้น น้าหนักต้ องไม่ เกิน 5 กิโลกรั ม ถ้ าน้าหนักและขนาดของกระเป๋าสั มภาระเกินกว่ าที่สายการบิน
กาหนดไว้ จะต้ องเสี ยส่ วนที่เกินเป็ นจานวนเงิน 200 USD หรื อ 1,300 หยวนต่ อใบ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันที่มีอายุต้ งั แต่ 1 เดือนขึ้นไป และผูเ้ อาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผูท้ ี่มีอายุสูงกว่า 70 ปี
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็ จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ หรื อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้ าท่ านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางเพื่อให้ คลอบคลุมในเรื่ องของสุ ขภาพ ท่ าน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนีอ้ ัตราเบีย้ ประกันเริ่มต้ นที่ 330 บาท
ขึน้ อยู่กบั ระยะเวลาการเดินทาง
การประกันไม่ คุ้มครอง
กรณี ที่เสี ยชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่ างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับ
การติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสี ยหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสี ยสติ, ตกอยูภ่ ายใต้
อานาจของสุ รายาเสพติด บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล,
นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตาม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการดังกล่าวไม่ รวม
1. ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ฯลฯ
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. กรุณาเตรียมค่ าทิปไกด์ ,หัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถ รวม 180 หยวนต่ อคน (เด็กชาระทิปเท่ าผู้ใหญ่ )
5. ค่ า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้ าต้ องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้ อง จะต้ องบวกค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่
และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริ งทั้งหมดเท่ านั้น และโปรดแจ้ งทางบริ ษัทฯ จะออกให้ ภายหลัง ขอสงวนสิ ทธิ์
ออกใบเสร็จทีถ่ ูกให้ กบั บริษัททัวร์ เท่ านั้น
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท หรื อทั้งหมด ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่ องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น จึงไม่สามารถ
ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ากรณี ยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรื อบางส่ วนให้กบั ท่าน
3. คณะทัวร์ ครบ 10 ท่ านออกเดินทาง (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ แต่ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดไทยรั บที่ก้ ุยหลิน) ครบ 15 ท่ าน มี
หัวหน้ าทัวร์ ไทยเดินทางไป-กลับ พร้ อมกับคณะ
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริษัทจะเรียกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่ านเป็ นจานวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
5. กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
6. การยกเลิก
6.1
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.2
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป
เก็บค่ าใช้ จ่าย ท่ านละ 10,000 บาท
6.3
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง
6.4
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6.5
ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปทีม่ ีการ
การันตีค่ามัดจาทีพ่ กั โดยตรง หรื อโดยการผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศและไม่ อาจขอ
คืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่ น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการ
คืนเงินมัดจา หรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
1. จานวนผูเ้ ดิ นทางขั้นต่ าผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
8. หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
11. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
12. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
13.ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สั ญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสื อเดินทางต้ องไม่ มีการ ชารุ ด
ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ าเกิดการชารุด เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่ านได้ )
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสี ฟ้า หรื อสี ขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสี โกดักและฟูจิเท่านั้น และต้อง
ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นซ์ จากคอมพิวเตอร์ และไม่สวมเสื้ อแขนกุดโชว์ไหล่ **รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
** ท่ านที่ประสงค์ ใช้ รูปถ่ ายข้ าราชการในการยื่นวีซ่า กรุ ณาเตรียมหนังสื อรับรองต้ นสั งกัดจัดมาพร้ อมกับการส่ ง
หนังสื อเดินทาง
4. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี
- เด็กอายุต่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมพ่ อและแม่ ขอสาเนาสู ติบัตร(ใบเกิด) และสาเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน)
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- เด็กอายุ ต่า กว่ า 18ปี เดิ น ทางพร้ อมพ่ อหรื อแม่ ขอสาเนาสู ติบัต ร(ใบเกิด ) ,สาเนาทะเบีย นสมรส (ในกรณีที่จด
ทะเบียน) ,สาเนาบัตรประชาชน , สาเนาทะเบียนบ้ าน ของพ่ อและแม่ ,หนังสื อยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร และต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่ อหรื อแม่ ออกโดยที่อาเภอหรื อเขตเท่ านั้น
และ
- เด็กอายุต่ากว่ า18ปี เดินทางพร้ อมญาติ ขอสาเนาสู ติบัตร(ใบเกิด),สาเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่จดทะเบียน) ,
ส าเนาบั ต รประชาชน , ส าเนาทะเบี ย นบ้ า น ของพ่ อ และแม่ , หนั ง สื อ ยิ ม ยอมออกนอกประเทศ โดยแสดง
ความสั มพันธ์ ว่า เกีย่ วข้ องกับผู้เดินทางอย่ างไร ต้ องมีลายเซ็นต์ ของพ่อหรื อแม่ ออกโดยทีอ่ าเภอหรื อเขตเท่ านั้น
- สาเนาทะเบียนบ้ าน
- ใบเปลีย่ นชื่ อ หรื อ เปลีย่ นนามสกุล (ถ้ ามี)
- ในกรณีเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี ขอสู ติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง
6.เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ ครบเพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง
7. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทางาน ตาแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทางาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี
ฉุกเฉิ น หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทางาน และของญาติ โปรดรับทราบว่ า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูล
เท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ สุ่ มตรวจทุกวัน)
8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่าง
น้อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
9.โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่ นวีซ่าใหม่ การเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมหรื อ
เปลีย่ นระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่วงหน้ า
10. ผู้ที่ประสงค์ จะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้ บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทาวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุ ญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเว้นวีซ่า / ผูใ้ ช้บตั ร APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทาบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่าน
อาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
11. กรณีหนังสื อเดินทางชาวต่ างชาติ (กรุณาสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมกับทางบริษัทฯ)
 ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการ
ทางานใน ประเทศไทยเท่านั้น
 หากไม่ได้ทางานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
เนื่องจากผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
 หนังสื อเดินทางของคนอเมริกนั จ่ ายเพิม่ 3,560 บาท
 หนังสื อเดินทางของคนต่ างชาติอื่นๆ จ่ ายเพิม่ 100 บาท
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสาเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับ
ร้านที่แปล)
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สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทาวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทาวีซ่า
4. นารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่าช้ า
 ยื่นวีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่ านละ 1,050 บาท
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้ า
เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์ เอสโทเนีย
ไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
พาสปอร์ ต ควรมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่ รับผิดชอบกรณี
ด่ านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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ผู้เดินทางกรุ ณากรอกเอกสารด้ านล่ างนี!้ !!!
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**

ชื่ อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.)
NAME..................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด  แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่ อคู่สมรส
........................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์ บ้าน......................................มือถือ............................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
........................................................................................................................................................................................
................................................ รหัสไปรษณีย์ ..........................โทรศัพท์ บ้าน.....................................................
ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..................................................................
ตาแหน่ งงาน.................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……… …………...….....……………………………
..........................................................................รหัสไปรษณีย์ .......................................โทร...................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้ องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูล
โดยตรงกับท่ าน)

ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรื อไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ว
เมื่อวันที.่ ............. เดือน.........................ปี ...................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรื อไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที.่ .............. เดือน.........................ปี ..................... ถึง วันที.่ ......................เดือน.......................ปี ........................
รายชื่ อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสั มพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME...............................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME................................................................SURNAME........................................................................
RELATION...................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
กรุ ณาระบุเบอร์ โทรศัพท์ เบอร์ ทที่ างาน มือถือ บ้ าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็ นจริง เพื่อใช้ ในการขอยื่นวีซ่า
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้ วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทาให้ ท่านเกิดความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ของตัวท่ านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทาตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

