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   ก ำหนดกำรเดนิทำง 
 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 23,888.- 

วนัที ่04-09 ม.ค. 62 18,888.- 

วนัที ่11-16 ม.ค. 62 18,888.- 

วนัที ่25-30 ม.ค. 62 19,888.- 

วนัที ่01-06 ก.พ. 62 23,888.- 

วนัที ่08-13 ก.พ. 62 25,888.- 

วนัที ่15-20 ก.พ. 62 19,888.- 

กุย้หลนิ ซำนเจยีง หยำงซ ัว่  
6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 

 
 เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.- 
                  รายการทัวร+์ตัว๋เครือ่งบนิ 
 

 

• เทีย่วเต็มอิม่ ไมเ่ขา้รา้นรัฐบาล 
• ซานเจยีง ชมหมูบ่า้นเฉงิหยางปาจา้ยบา้นเรอืนทีส่รา้งดว้ยไม ้
• ถ ้าเงนิ เป็นถ ้าทีง่ดงามทีส่ดุ ชมหนิงอกหนิยอ้ยและมา่นหนิ 
• ลอ่งแมน่ ้าหลเีจยีง ชมทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่วยงามไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพัน 
• พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว 
• เมนูพเิศษ ขาหมรู ่ารวย/เป็ดยา่งปักกิง่/ปลาตุน๋เบยีร/์เผอืกครสิตัล  
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วนัที ่01-06 ม.ีค. 62 19,888.- 

วนัที ่15-20 ม.ีค. 62 19,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 19,888.- 

 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่วซีำ่เดีย่ว ทำ่นละ 1,500 บำท 
รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

อตัรำดงักลำ่วขอสงวนเฉพำะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเทำ่น ัน้ 

 

 

  เสน้ทำงกำรเดนิทำง 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

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

 ✈ 🍽 
Guilin Hongfeng Jincheng 
hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

2 
กุย้หลนิ-ซานเจยีง-หมูบ่า้นเฉงิหยางปาจา้ย-เจดยีเ์ผา่ตง้-สะพานลมฝน

เฉงิหยาง-กุย้หลนิ 🍽 🍽 🍽 
Guilin Hongfeng Jincheng 
hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 กุย้หลนิ-ถ ้าเงนิ-ลอ่งเรอืแมน่ ้าหลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซัว่-ถนนฝร่ัง 🍽 🍽 🍽 
Yangshuo New West 

Street Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
4 ดาว 

4 
หยางซัว่-กุย้หลนิ-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-
สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่-ถา่ยรูปคูเ่ขางวงชา้ง-ชมเจดยีเ์งนิเจดยี์

ทอง (ดา้นนอก) 
🍽 🍽 🍽 

Sheraton Guilin Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 สวนเจ็ดดาว-เมอืงจ าลองซง่-ตกึเซยีวเหยา-ถนนโบราณตงซ ี 🍽 🍽 🍽 
Sheraton Guilin Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 5 ดาว 

6 
กุย้หลนิ(สนามบนิเหลีย่งเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

(CZ6099:09.00-12.10) ✈    

โปรแกรมกำรเดนิทำง 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ– กุย้หลนิ (สนำมบนิเหลีย่งเจยีง) (CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทำ่อำกำศยำนสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการ

บนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองกุย้หลนิ เมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีโดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

 *แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลับขึน้เครือ่งเดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ที่

ประมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยนุหนัน ทางเหนอืตดิกับกุย้โจว ทาง
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตดิกบัหหูนัน ทางตะวนัออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่งตง ทางใตต้ดิกบัอา่วตงัเกีย๋ และทางตะวนัตก

เฉยีงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิตอ่กนั 
เทอืกเขาส าคญั ไดแ้ก ่ภเูขาตา้หมงิซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ย

เหตนุีเ้องจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั 
 โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่2 กุย้หลนิ-ซำนเจยีง-หมูบ่ำ้นเฉงิหยำงปำจำ้ย-เจดยีเ์ผำ่ตง้-สะพำนลมฝนเฉงิหยำง-กุย้หลนิ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซำนเจยีง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ซานเจยีงมภีมูปิระเทศเป็นภเูขาเป็นหลกั และ

มชีนกลุม่นอ้ยทีน่ีร่อ้ยละ 53 เปอรเ์ซ็นจะเป็นชาวตง้ ชาวตง้มลีักษณะเดน่ทางดา้นวัฒนธรรมการแตง่กาย อาหาร และ

ความเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังคงมทีัศนียภาพทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ซานเจยีงจงึเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีไ่ดรั้บความ
นยิมทางวัฒนธรรมในภาคกลางของมณฑลกวา่งซหี จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หมูบ่ำ้นเฉงิหยำงปำจำ้ย ห่างจากทศิ

เหนือของเมอืงหลิว่โจว 200 กโิลเมตร ซึง่เชือ่มตอ่กับมณฑลหูหนาน มณฑลกุย้โจวและมณฑลกวา่งซทีัง้ 3 มณฑล 
ชาวตง้อาศัยตดิรมิกับแม่น ้า ชนชาตติง้มีบา้นเรือนไมท้ี่มีลักษณะเด่นของชนกลุ่มซึง่เป็นที่อยู่อาศัยของที่ชาวชน
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ชาตติง้ บา้นเรอืนเหล่านี้มกีลิน่อายแห่งวัฒนธรรมพื้นบา้นดัง้เดมิและเป็นทีไ่ดรั้บความสนใจ และน าท่านชม เจดยี ์

เผ่ำตง้ ชาวตง้มคีวามช านาญในการกอ่สรา้งตกึดว้ยอฐิ หนิ และไม ้การสรา้งตกึแขวนกลอง สรา้งสะพานถอืเป็นงาน
สถาปัตยกรรมทีช่างตง้มคีวามช านาญมากทีส่ดุ เจดยีแ์ห่งนี้มรีูปทรงหกเหลีย่มแปดเหลีย่มงดงามดจุเจดยีแ์กว้ สงูสง่า 

นับเป็นสญัลกัษณ์หนึง่ของชมุชนชาวจว้ง และเป็นจดุศนูยร์วมของชมุชนอกีดว้ย 

 

 
กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่สะพำนลมฝนเฉงิหยำง  เป็นสะพานลมฝนตน้ฉบับเกา่แกท่ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในจนี ความโดดเดน่อกี

ประการของสะพานแหง่นีค้อื ถกูสรา้งขึน้โดยไม่ใชต้ะปเูลยสกัตวัเดยีว ชาวตง้ใชว้ธิกีารบากไมเ้ป็นสลักลิม่ประกอบกัน 

ค่อยๆเคาะ ค่อยๆประกอบ จนออกมาอลังการไรค้ าบรรยาย ปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาพดีเนื่องจากชาวบา้นที่นี่ดูแล
อนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีสะพานโบราณเป็นทางเขา้หมู่บา้นชาวตง้ทีถู่กสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1912 ตัวสะพานท าดว้ยไม ้

ทัง้หมด มคีวามยาวประมาณ 64.4 เมตร (211 ฟุต) มคีวามสงูเหนือแม่น ้าขึน้มาประมาณ 10 เมตร (33 ฟุต) และมี
ความกวา้ง ประมาณ 3 เมตร จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) แหลง่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิีม่ีช ือ่เสยีงมณฑลกวางส ีกุย้หลนิมีการก่อชัน้ของแผ่นดนิหนิปูนตามธรรมชาต ิซึง่ยังคง
ด าเนนิอยู่อย่างไม่หยุดยัง้ กุย้หลนิจงึมภีูเขาทีม่รีูปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีม่น ้าหลเีจยีงไหลผ่าน มถี ้าหนิปูน

อยูม่ากมาย เกดิเป็นภูเขางวงชา้ง เขาฝปูอหรอืเขาขาด ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ 

เมอืงแหง่ เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

ทีพ่กั 
 โรงแรม   Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 5 ดำว 

วนัที ่3 กุย้หลนิ-ถ ำ้เงนิ-ลอ่งเรอืแมน่ ำ้หลเีจยีง (ครึง่สำย)-หยำงซ ัว่-ถนนฝร ัง่ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชม ถ ำ้เงนิ เป็นถ ้าที่งดงามที่สุด ชมหนิงอกหินยอ้ยและม่านหนิ มีน ้าตกและสายน ้าใสไหลเวยีนเขา้สู่

ภายในถ ้า ทีน่ี่ท่านจะไดช้มปราสาทพระจันทร์และเงาสะทอ้นในน ้าเปรยีบประดุจกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่าทีใ่ด

เสมอเหมอืนได ้ภายในปราสาททา่นจะไดพ้บเสาซึง่สงูเดน่เป็นสง่า ร่มทีป่ระดบัดว้ยไขม่กุอันล ้าคา่ หนิครสิตลัสะทอ้น
แสงระยบิระยับซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ ำ้หลเีจยีง ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จยีง

ทีส่วยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขนุเขาใหญ่นอ้ยนับพันทีม่รีูปร่างต่างๆ กันตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้่านชมให ้

ทา่นพสิจูนด์งัค ากลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ...เผอืกครสิตลั 

 

 
บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหยำงซ ัว่ เมืองเล็กรมิแม่น ้าหลเีจียงที่มีทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 

1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชม

ธรรมชาตบิรสิทุธิ ์จากนัน้น าท่าน อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่ หรือถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา 

หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยังมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้
ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาด

พู่กนัจนี ตวดัลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืคตพิจน์ของทา่นประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดตี

ผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  เมนูพเิศษ...ปลำตุน๋เบยีร ์

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Yangshuo New West Street Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 4 ดำว 

ทำ่นสำมำรถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่ำ่สนใจได ้

▪ โชวห์ลวิซำนเจีย่ หรอื “Impression Liu Sanjie” (โชวท์ีเ่มอืงหยำงซ ัว่) ก ากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จัด
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แสดงในทกุๆค า่คนื งานนี้จางอีโ้หมวใชธ้รรมชาตเิป็นฉากทัง้สายน ้า ขนุเขา แลว้น าเรือ่งราวของภาพยนตรจ์นีละครเพลง

สดุคลาสสคิเรือ่ง"หลวิซานเจีย่" หรอื "เพลงรักชาวเรอื" มาดดัแปลงใสเ่ขา้ไป เนือ้เรือ่ง กลา่วถงึหลวิซานเจีย่ นางเอกนักสู ้
สาวงามชาวจว้งสมัยราชวงศถ์ังทีม่พีรสวรรคด์า้นการรอ้งเพลง(ชาวจว้งชืน่ชอบการรอ้งเพลงมาก) จนเป็นทีห่มายปองของ

หนุ่มๆทัว่ไป แตส่ดุทา้ยเธอถกูผูม้อีทิธพิลบบีบงัคบัใหแ้ตง่งานดว้ย ทวา่หลวิซานเจีย่ก็ไดท้ าการตอ่สูก้บัความอยุตธิรรม
ของผูม้อีทิธพิลโดยใชเ้สยีงเพลงรอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคูก่ับคนรักและไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น"วรีสตรี

ชาวจว้ง" มาจนถงึทกุวนันี ้โดยฉากการแสดงคอืแมน่ ้าหลเีจยีง และ ขนุเขาทีเ่มอืงหยางซัว่ สวยงามอลงัการ 
▪ โชวด์รมีไลคล์ีเ่จยีง (โชวท์ีเ่มอืงกุย้หลนิ) เป็นการแสดง ทีม่กีารผสมผสานระหวา่งบลัเลยแ์ละกายกรรมอยา่งลงตวั 

แมน่ ้าหลเีจยีงถกูน ามาเป็นตวัเชือ่มเพือ่เลา่เรือ่ง ราวของสรรพสิง่ทีผู่กพันอยู่กับสายน ้า เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้สตัวต์า่งๆ แมลง 

หรอืแมก้ระทัง่ส ิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่ตล้ าน ้าหลเีจยีง 
**ตดิตอ่ขอขอ้มูลและรำยละเอยีดเพิม่เตมิกบัรำยกำรไดท้ีเ่จำ้หนำ้ทีแ่ละช ำระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่** 

วนัที ่4 หยำงซ ัว่-กุย้หลนิ-ประตูโบรำณกูหนำนเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่-

ถำ่ยรูปคูเ่ขำงวงชำ้ง-ชมเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง (ดำ้นนอก) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีง

มณฑลกวางส ีกุย้หลนิมกีารกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยู่อยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมี

ภเูขาทีม่รีูปร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีมน่ ้าหลเีจยีงไหลผา่น มถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย เกดิเป็นภเูขางวงชา้ง เขาฝู

ปอหรอืเขาขาด ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแหง่ เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก 

หนิงาม น าทา่นชม ประตโูบรำณกูหนำนเหมนิ ตัง้อยู่บรเิวณทะเลสาปหยงห ูสรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง 

อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงลา่สดุหลงัสงครามจนีกับญีปุ่่ น ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึและชมตน้ไทรพันปี 

อสิระใหท้า่นชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย ไม่วา่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึที่

ตลอดจนสนิคา้ตา่งๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้หลนิยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลับ

อบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้ 

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ...เป็ดยำ่งปกักิง่ 

บำ่ย น าทา่นเขา้ชม สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่ เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยูใ่จเมอืงกุย้หลนิ และอยูใ่กลเ้ขางวงชา้ง 

จากนัน้ทา่นจะไดม้องเห็น เขำงวงชำ้ง (จากฝ่ังตรงขา้มสวนจือ่โจว) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตรงบรเิวณจดุบรรจบของ

แมน่ ้าหลเีจยีงและแมน่ ้าถาวฮวัเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทางตะวนัออกเฉยีงใตส้ดุเขตเมอืงกุย้หลนิ รมิ

แมน่ ้าหลเีจยีง เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เขางวงชา้งนัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกบังวง

ของชา้งทีก่ าลงัโนม้ลงเพือ่กนิน ้าจากแมน่ ้าหลเีจยีงทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรูป ภายนอกกบั เจดยี ์

เงนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี ้เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืง

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทศัน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็น

จดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Sheraton Guilin Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 5 ดำว 

 

 
วนัที ่5  สวนเจ็ดดำว-เมอืงจ ำลองซง่-ตกึเซยีวเหยำ-ถนนโบรำณตงซ ี

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

 น าท่านชม สวนเจ็ดดำว อุทยานท่ามกลางหุบเขาเขยีวขจี สวนเจ็ดดาวเป็นสาธารณะทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงกุย้หลนิ

ตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของแม่น ้าหลเีจยีง ภายในอทุยานมอีาณาเขตครอบคลมุพืน้ทีเ่นนิเขา 7 ลกูทีเ่รยีงกันเหมอืน

กลุ่มดาวหมใีหญ่ มสีถาปัตยกรรมจนีโบราณตัง้เรยีงรายใหท้่านไดผ้่อนคลายอารมณ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง

จ ำลองสมยัซ่ง หรอื ซง่เฉงิ สถานทีท่่องเทีย่วเปิดใหม่ ซึง่มคีวามสวยงามไม่แพเ้มอืงจ าลองซ่งในเมอืงหังโจว ชม

การแสดงวฒันธรรมตา่งๆ ทีส่วยงาม  

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูพเิศษ...ขำหมูร ำ่รวย 

บำ่ย น าท่านชม ตกึเซยีวเหยำ ตกึนี้ตัง้อยู่ในเมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นตกึทีส่งูตระหง่าและงดงามมาก มองลงไปจากตัวตกึ
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กุย้หลนิ ซำนเจยีง หยำงซ ัว่ 6 วนั 5 คนื โดยสำยกำรบนิไชนำ่ เซำทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์(CZ) 
 

อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
ผูใ้หญ ่

พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำยุไมเ่กนิ 12 ปี 

(เสรมิเตยีง)  
ทำ่นละ 

เด็กอำยไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทำ่นละ 

วนัที ่28 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 12,788.- 

วนัที ่04-09 ม.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 5,000.- 9,788.- 

วนัที ่11-16 ม.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 5,000.- 9,788.- 

วนัที ่25-30 ม.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 10,788.- 

วนัที ่01-06 ก.พ. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 14,788.- 

วนัที ่08-13 ก.พ. 62 25,888.- 25,888.- 25,888.- 5,000.- 15,788.- 

วนัที ่15-20 ก.พ. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 10,788.- 

วนัที ่01-06 ม.ีค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 10,788.- 

วนัที ่15-20 ม.ีค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 10,788.- 

วนัที ่29 ม.ีค. – 03 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- 10,788.- 

 

***รำคำทวัรข์ำ้งตน้ไมร่วมคำ่วซีำ่แบบเดีย่วทำ่นละ 1,500 บำท*** 

รำคำนีไ้มร่วมคำ่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทำ่น/ทรปิ 

** โปรแกรมอำจจะมกีำรปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดกูำล ** 

 

เง ือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

ทา่นจะไดเ้ห็นทวิทัศน์ของเทอืกเขาและแม่น ้าทีส่วยงามของเมอืงกุย้หลนิ ตอนกลางคนืทีต่กึนี้ยังคงเปิดไฟสวยงาม

ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดช้ืน่ชม จากนัน้น าท่านเดนิชม ถนนโบรำณตงซ ีเป็นสถานทีเ่ปิดใหม่ในเมอืงกุย้หลนิ ใหทุ้กทา่น

ไดถ้า่ยรูป สมัผัสกลิน่อายของเมอืงโบราณแหง่นี ้

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

ทีพ่กั   โรงแรม  Sheraton Guilin Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 5 ดำว 

วนัที ่6  กุย้หลนิ(สนำมบนิเหลีย่งเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ (CZ6099:09.00-12.10) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (SET BOX) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

 *แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ * 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,500 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเท่านั้น ส่วนเกนิ

น ้าหนักตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

 

หมำยเหต ุ
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1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเหตกุารณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อุบัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผิด

กฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับ

ราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ทีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 400 หยวน/ทา่น/รา้น 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

เอกสำรในกำรยืน่วซีำ่จนีส ำหรบัผูท้ ีถ่อืพำสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

-ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,500 บาท  

-ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,550 บาท  

1.  หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสูตบิัตรและสูตบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            
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 - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจุบนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อได ้

ในกรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทตูตรวจสอบได ้

วา่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซี่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซี่าใน

รายละเอยีด/ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวีซ่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คำ่ธรรมเนยีมกำรยืน่วซีำ่หนงัสอืเดนิทำงคนตำ่งชำตใินกรณีทีท่ำงบรษิทัสำมำรถขอวซีำ่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100 บาท 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายุการใชง้านไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอย่าง

นอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้ 2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล

สถำนฑตูจนีอำจปฏเิสธไมร่บัท ำวซีำ่ให ้พำสปอรต์ของทำ่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

 

อตัรำคำ่วซีำ่ดว่น ทีต่อ้งจำ่ยเพิม่ใหส้ถำนฑตูจนี เมือ่ทำ่นสง่หนงัสอืเดนิทำงลำ่ชำ้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 
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(ตำ่งชำตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขำ้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สำธำรณรฐัเช็ก เดนมำรก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงักำร ีไอซแ์ลนด ์อติำล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตำ้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวำเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ำมำรถขอวซีำ่ดว่นได)้ 

 

**กำรขอวซีำ่เขำ้ประเทศจนี สถำนทตูจนีอำจเปลีย่นกฎเกณฑก์ำรยืน่วซีำ่โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้** 

**สถำนทตูจนีมกีำรเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์กำรขอวซีำ่เขำ้จนี กรณุำกรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรยืน่ขอวซีำ่ประเทศจนี 

**กรณุำระบรุำยละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส ำคญัมำก กรณุำแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ำมำรถตดิตอ่ทำ่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจำกทำงสถำนทตูจะมกีำรโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทำ่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

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

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ.................................... 

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

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

RELATION......................................................................................................................... 

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

RELATION......................................................................................................................... 
 

หมำยเหต ุ

**  กรุณำกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจรงิ 

**  ถำ้เอกสำรสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทำงบรษิทัอำจมกีำรเรยีกเก็บเอกสำรเพิม่เตมิ  อำจท ำใหท้ำ่นเกดิควำมไม่

สะดวกภำยหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทำ่นเอง  จงึขออภยัมำ ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท ำตำมระเบยีบอยำ่งเครง่ครดั) 


