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 ชมนาขัน้บันได สนัหลงัมงักร ทีส่วยทีส่ดุทีห่มูบ่า้นหลงจี ๋(เจ็ดดาวลอ้มเดอืน) 

 ผา่นชมเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 

 เขาเหยาซาน ... ทา่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพท่ัวเมอืงกุย้หลนิอันสวยงาม 

 ชม..โชว ์MIRAGE GUILIN ประทับใจกับเพลงหลวิซานเจีย่ ในภาพยนตรม์นตรั์กชาวเรอื  

 ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง (ลอ่งสัน้ครึง่สาย) ชมแมน่ ้าใส ขนุเขาสวยงาม 

 เมนพูเิศษ....ขาหมรู า่รวย, เผอืกครสิตลั, ปลาแชเ่บยีร ์และเป็ดปกัก ิง่ 

 
** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-จนีและคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกดแ์ละคนขบัรถ** 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 
 
 

วนัที ่16-21 / 23-28 ม.ิย. 59 

วนัที ่06-11 ก.ค. 59 

ราคา 19,900.- 

ราคา 19,900.- 

ราคา 19,900.- 

 วนัที ่27 ก.ค.-01 ส.ค. 59 ราคา 19,900.- 

 วนัที ่11-16 ส.ค. 59 (วนัแม)่ ราคา 20,900.- 

 วนัที ่17-22 / 26-31 ส.ค. 59 ราคา 19,900.- 

 วนัที ่31 ส.ค.-05 ก.ย. 59 ราคา 19,900.- 

 วนัที ่02-07 / 15-20 ก.ย. 59 ราคา 19,900.- 

 วนัที ่20-25 ต.ค. 59 (วนัปิยมหาราช) ราคา 21,900.- 

 วนัที ่22-27 ต.ค. 59 (วนัปิยมหาราช) ราคา 20,900.- 

   

  

 
1. สนามบนิสวุรรณภมู-ิกุย้หลนิ 
2. กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาขัน้บนัไดหลงจี-๋หลงเซิน่-กุย้หลนิ 

รา้นใยไผไ่หม-เมอืงจ าลองสมยัซง่ 
3. กุย้หลนิ-หยางซัว่-ถ ้าเงนิ-ลอ่งเรอือา่วลีเ่จยีงวาน-

ถ ้าเทยีนกง-รา้นใบชา-ถนนฝร่ัง 
4. หยางซัว่-ลอ่งเรอืแมน่ ้าลีเ่จยีง(ครึง่สาย)-เมอืงลับแล 

กุย้หลนิ-รา้นผา้ไหม  
5. กุย้หลนิ-น่ังกระเชา้เหยาซาน-รา้นหยก-

เขา้ชมเขางวงชา้ง-ชมดา้นนอกเจดยีเ์งนิ+เจดยีท์อง-
รา้นบวัหมิะ 
อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ+ตลาดใตด้นิ-ชมโชวม์ริาจ 

6. กุย้หลนิ-สวุรรณภมู ิ
 

กุย้หลนิ หลงเซิน่ หยางซ ัว่ โชวม์ริาจ 
6 วนั 5 คนื (CZ)  

โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู-ิกุย้หลนิ 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES 

(CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพกัทีส่นามบนิอูซู๋ เมอืงหนานหนงิ จากน ัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ี

มณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร 

ทางทศิใตต้ดิกบัมณฑลหยนุหนัน ทางเหนอืตดิกบักุย้โจว 

ทางตะวันออกเฉียงเหนอืตดิกบัหหูนัน ทางตะวันออกเฉยีงใตต้ดิกบักวา่งตง 

ทางใตต้ดิกบัอา่วตังเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม 

ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิตอ่กนั 

เทอืกเขาส าคญั ไดแ้ก ่ภเูขาตา้หมงิซนัและตา้เหยาซนั 

เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ 

ดว้ยเหตนุีเ้องจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่อง        กุย้หลนิ-หลงเซิน่-นาข ัน้บนัไดหลงจี-๋กุย้หลนิ-รา้นใยไผไ่หม-เมอืงจ าลองสมยัซง่ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 คณะเดนิทางสู ่อ าเภอหลงเซิน่ เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิ

ป่าไม ้แรธ่าต ุเป็นเมอืงน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ 

อกีทัง้ยงัเป็นศนูยร์วมวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชนเผา่ชาวเยา้ 

น าทา่นชม หลงจี ๋หรอืสนัหลงัมงักร 

นาขัน้บนัไดทีแ่ลดเูหมอืนกบัมังกรเลือ้ยรอบเนนิเขา 

ตัง้อยูใ่นทศิตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจี ๋แถบหมูบ่า้นเหอผงิ 

เนือ่งจากบรเิวณนีไ้มม่พีืน้ทีร่าบ ชาวบา้นจงึท านาบนภเูขาในลกัษณะขัน้บนัได 

โดยไลต่ัง้แตต่นีเขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้กด็เูหมอืนกบัขดกน้หอย 

สว่นภเูขาสงูกด็เูหมอืนเจดยี ์แตล่ะขัน้แตล่ะชัน้ สลับซอ้นเรยีงกนัสงูขึน้เรือ่ยๆ 

ชา่งอศัจรรยย์ ิง่  

ใชเ้วลาเดนิทา

งประมาณ  

2 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย เดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑลกวางส ี

กุย้หลนิมกีารกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาต ิ

ซึง่ยงัคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ 

กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่รีูปรา่งแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีมน่ ้าหลเีจยีงไหลผา่น 

มถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย เกดิเป็นภเูขางวงชา้ง เขาฝปูอหรอืเขาขาด ยงัมถี ้าเจ็ดดาว 

ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแหง่ เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก 

หนิงาม จากนัน้น าทา่นแวะชม การผลติผา้ใยไผไ่หม 

ซึง่น ามาท าเป็นเครือ่งนุ่งหม่ในแบบตา่งๆ มากมาย 

ใชเ้วลาเดนิทา

งประมาณ  

2 ช ัว่โมง 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร   

 

เดนิทางสู ่เมอืงจ าลองสมยัซง่หรอืซง่เฉงิ สถานทีท่อ่งเทีย่วเปิดใหม ่

ซึง่มคีวามสวยงามไมแ่พเ้มอืงจ าลองซง่ในเมอืงหังโจว 

ชมการแสดงวัฒนธรรมตา่งๆ ทีส่วยงาม 

 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม  กุย้หลนิ-หยางซ ัว่-ถ า้เงนิ-ลอ่งเรอือา่วลีเ่จยีงวาน-ถ า้เทยีนกง-รา้นใบชา-ถนนฝร ัง่ 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 เดนิทางสู ่เมอืงหยางซ ัว่ 

เมอืงเล็กรมิแมน่ ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทศันส์วยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 

1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน 

ทีน่ีเ่ป็นทีโ่ปรดปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุ

ธิ ์เทีย่วชม ถ า้เงนิ เป็นถ ้าทีง่ดงามทีส่ดุ ชมหนิงอกหนิยอ้ยและมา่นหนิ 

มนี ้าตกและสายน ้าใสไหลเวยีนเขา้สูภ่ายในถ ้า 

ทีน่ีท่า่นจะไดช้มปราสาทพระจันทรแ์ละเงาสะทอ้นในน ้าเปรยีบประดจุกระจกใส 

ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่าทีใ่ดเสมอเหมอืนได ้

ภายในปราสาททา่นจะไดพ้บเสาซึง่สงูเดน่เป็นสงา่ รม่ทีป่ระดับดว้ยไขม่กุอนัล ้าคา่ 

หนิครสิตัลสะทอ้นแสงระยบิระยบัซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ 

ใชเ้วลาเดนิทา

งประมาณ  

1.30 ช ัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร เผอืกครสิตลั 

บา่ย เดนิทางสู ่อ าเภอลีผู่ ่อ าเภอเล็กๆ ทา่มกลางแวดลอ้มของขนุเขา ถงึลีผู่ ่

น าทา่นเทีย่วลีเ่จยีงวาน ลอ่งเรอืชมอา่วลีเ่จยีงวาน 

แมน่ ้าสาขาแยกมาจากแมน่ ้าหลเีจยีงสายใหญ ่มชีนเผา่พืน้เมอืง “หยอ่งซลูี”่ 

เป็นบรรพบรุษุของชาวลีผู่ ่ตามรอยวถิชีวีติของเผา่หยอ่งซลูีใ่นสมยัโบราณ 

จากนัน้น่ัง เรอืมงักร เพือ่ไปชม  

ถ า้วงัสวรรค ์(เทยีนกง) ซึง่เป็นถ ้าทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าใตด้นิ 

ชมววิหนิงอกหนิยอ้ยทีส่ะทอ้นน ้าในถ ้าดเูสมอืนดนิแดนแหง่เทพนยิาย 

จนมคี าเปรยีบเปรยวา่เป็น “จิว่ไจส้วนสวรรค”์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นใบชา 

อนัลอืชือ่ทมีชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี 

ชมวธิชีงชาพรอ้มอปุกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประกอบพธิชีงชามากมาย 

เพือ่ใหท้า่นไดช้มิชาชนดิตา่งๆ   

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ปลาแชเ่บยีร ์

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอื ถนนคนเดนิ 

ทีข่นาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์

รา้น 

อาหาร และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ 

ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ 

กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่นัจนี 

ตวดัลายเป็นรปูเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืค าคมของ เหมา 

เจอ๋ ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกหา 

 

พกัที ่ NEW WEST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว      

วนัทีส่ ี ่   หยางซ ัว่-ลอ่งเรอืแมน่ า้ล ีเ่จยีง(คร ึง่สาย)-เมอืงลบัแล-กุย้หลนิ-รา้นผา้ไหม  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้หลีเ่จยีง (ครึง่สาย) 

ชมความงามของแมน่ ้าหลีเ่จยีงทีส่วยงามใส 

ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพันทีม่รีปูรา่งตา่งๆ 

กนัตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูนด์ังค ากลา่วทีว่า่ 

กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นสู ่เมอืงลบัแล “ซือ่ไวเ่ถาหยวน” อยูก่อ่นเขา้เมอืงกุย้หลนิ 

สมัผัสววิในระดบัพืน้ราบ 

มหีมูบ่า้นแหง่วัฒนธรรมทีแ่สดงวถีชีวีติความเป็นอยูข่องชนกลุม่นอ้ยทีอ่าศัยอยูน่อ

กเมอืงกุย้หลนิ อาท ิชาวจว้ง ชาวเยา้ ชาวมง้ 

และชนกลุม่นอ้ยคอยใหก้ารตอ้นรับดว้ยเหลา้ขา้วเหนยีวและลกูจว้งตามประเพณี 

ซึง่เป็นสญัลักษณ์แหง่มติรภาพไมตรหีมูบ่า้นนีอ้ายยุนื เฉลีย่แตล่ะคนมอีายถุงึ 85 ปี 
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มกีารแสดงการละเลน่ 

และงานฝีมอืของหมูบ่า้นแบบหนึง่ผลติภณัฑห์นึง่ต าบลใหท้า่นไดช้มและเลอืกซือ้

หาเป็นของทีร่ะลกึ น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงกุย้หลนิ 

แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑลกวางส ี

กุย้หลนิมกีารกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาต ิ

ซึง่ยงัคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ 

กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่รีปูรา่งแปลกตาและมถี ้าสวยงามมากมาย 

มแีมน่ ้าหลเีจยีงไหลผา่น มถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย เกดิเป็นภเูขางวงชา้ง เขาฝโูปว 

ยงัมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแหง่ เขาเขยีว 

น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม น าทา่นชม โรงงานผา้ไหมจนี 

ทีม่ชี ือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก 

เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จ้ักการเลีย้งไหมและพัฒนาคณุสมบตัพิเิศษตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นจะไดช้มวธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใยเสน้เล็กๆ 

ซึง่มคีวามเหนยีว โดยใชท้ัง้แบบเครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด 

เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม ภายในโรงงานจะตกแตง่ไวส้วยงามมาก 

มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้ไหม ดแูลว้รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  ขาหมรู า่รวย 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้ กุย้หลนิ-กระเชา้เหยาซาน-รา้นหยก-เขา้ชมเขางวงชา้ง-ชมดา้นนอกเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง 

   รา้นบวัหมิะ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ+ตลาดใตด้นิ-ชมโชวม์ริาจ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสู ่ เขาเหยาซาน ทีส่งูทีส่ดุซึง่อยูช่านเมอืงกุย้หลนิเพือ่น่ังกระเชา้ 

ไฟฟ้าขึน้ยอดเขาความสงูประมาณหนึง่พันสองรอ้ยฟิตอากาศทีน่ีจ้ะหนาวเย็นตลอ

ดปี 

ทา่นสามารถมองเห็นทศันยีภาพทัว่เมอืงกุย้หลนิอนัสวยงามยิง่กลุม่เขาบางลกูแล

ดคูลา้ยพระพทุธไสยาสนแ์มน่ ้าหลีเ่จยีงเสมอืนพญามงักรไหลตลอดแนวคดโคง้ 

ขนานสองฝ่ังแมน่ ้าดว้ยเขาหนิปนูสลบัซบัซอ้นรปูทรงแปลกตาบวกกบัจนิตนาการข

องมนุษย ์สมกบัค ากลา่วของคนจนีโบราณทีว่า่ ทวิทัศนก์ุย้หลนิ 

งามล ้าเลศิในปฐพ ีจากนัน้แวะชม หยก ทีม่คีณุภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี 

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวนหยก หรอื ผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง   

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
เป็ดยา่งหนงักร

อบ 

บา่ย น าชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้เขางวงชา้งและชมววิสองฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีงในตัวเมอืง 

บนเขาเป็นทีต่ัง้ของเจดยีท์รงเจกนั ทีส่รา้งขึน้ในสมยัราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-

1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิตัวผ์ูเ่สยีน 

ซึง่ชาวกุย้หลนิศรัทธาในความศกัดิส์ทิธิ ์

ชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย จากนัน้น าทา่น 

ชมและถา่ยรปูกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง 

เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคูน่ี ้เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง 

ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็นสเีงนิ 

รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทศันส์วยงามยิง่นัก 

ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่

รา้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกนัดขีองคนไทย 

เมือ่คราวเกดิอบุตัเิหตรุถแกส๊คว า่ทีถ่นนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กนัยายน 2533  ครัง้นัน้ 

รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบวัหมิะอนัมสีรรพคณุรักษาแผลไฟไหม ้

มาชว่ยเหลอืผูป่้วยทีโ่ดนไฟไหมท้ัว่ตวั 
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จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้ักสรรพคณุของบวัหมิะเรือ่ยมา 

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

ใหท้า่นไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิหีนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด 

และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

อสิระใหท้า่นชอ้บป้ิงทีถ่นนคนเดนิเทา้ “ปู้สงิเจยี” ถนนจงซาน และตลาดใตด้นิ 

กลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอธัยาศัย ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย 

ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้ตา่งๆ 

หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิ

ลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้  

ค า่ รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคาร  เป็ดปกักิง่ 

 

ชมโชว ์MIRAGE GUILIN บนเวทอีลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ทีน่ั่ง) 

พลิว้ไหวกบับลัเลยก์ายกรรม ล ้าสมยัดว้ยเทคนคิ 

ปิดฉากสดุทา้ยเรา้ใจกบักบัชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก 

ทีเ่รยีกเสยีงปรบมอืดังกระหึม่ 

 

พกัที ่ JINJIANG INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่ก  กุย้หลนิ-สวุรรณภมู ิ

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ  

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพกัทีส่นามบนิอูซู๋ เมอืงหนานหนงิ จากน ัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ * 

 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

ส าคญัมาก หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) 

กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟท ์หรอื เวลาบนิ 

โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

************************************ 

โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว 

บางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการและจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสาร 

จ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   

ก าหนดการเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก(มเีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ราคาเด็ก(ไมม่เีตยีง) 

นอนกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่16-21 ม.ิย. 59 

วนัที ่23-28 ม.ิย. 59 
19,900 19,900 18,900 4,000 

วนัที ่06-11 ก.ค. 59 

วนัที ่27 ก.ค. – 01 ส.ค. 59 
19,900 19,900 18,900 4,000 

วนัที ่11-16 ส.ค. 59 20,900 20,900 19,900 4,000 

วนัที ่17-22 / 26-31 ส.ค. 59 

วนัที ่31 ส.ค. – 05 ก.ย. 59 
19,900 19,900 18,900 4,000 

วนัที ่2-7 / 15-20 ก.ย. 59 19,900 19,900 18,900 4,000 
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วนัที ่20-25 ต.ค. 59 21,900 21,900 20,900 4,000 

วนัที ่22-27 ต.ค. 59 20,900 20,900 19,900 4,000 

     

 

ขอ้ควรทราบ:  

รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื บวัหมิะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเทา้, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหม ซึง่จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวร ์ดว้ย 

เพราะมผีลกบัราคาทัวร ์ จงึเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ ทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชม 

ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคับใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี 4 วันท าการ (1,500 บาท) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่ 

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

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

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]                                                  

8. ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั   

9. น ้าหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม , สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINE 

มปีระกาศเปลีย่นแปลงน า้หนกั   และขนาดกระเป๋าสมัภาระ  

โดยใหก้ระเป๋าสมัภาระทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งไดท้า่นละ 1 ใบ มนี า้หนกัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั และ 

สมัภาระตดิตวัขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 ชิน้ น า้หนกัตอ้งไมเ่กนิ 7 

กโิลกรมัถา้น า้หนกัและขนาดของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้  

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

3. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. คา่ทปิไกด ์วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั และ คนขบัรถ วนัละ  10 หยวนตอ่คน ตอ่วนั แปลวา่     

    เดนิทางท ัง้หมด 6 วนั จา่ยทปิไกด ์60 หยวน คนขบั 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ตอ่คน 
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การยกเลกิ 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. 

ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่

นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

การส ารองทีน่ ัง่    

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 12,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

2. สว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3.เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิการันตกีารจา่ยเงนิลว่งหนา้เต็ม 100% ซึง่เมือ่จองและจา่ยมดัจ าแลว้  

   ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืคา่มดัจ าใดๆ ทัง้ส ิน้ และในกรณีทีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หากมกีารยกิเลกิหรอืขอเลือ่น 

   การเดนิทาง ผูจ้องจะไมส่ามารถท าเรือ่งขอคนืคา่ตัว๋หรอืขอคนืคา่ทวัรท์ัง้หมดหรอืบางสว่นได ้เวน้แต ่

3.1 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิ บรษัิทฯ 

จะไมห่ักคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้ยงัไมม่กีารยืน่วซีา่ หรอืมกีารเสยีคา่ใชจ้า่ยอืน่ใด 

3.2 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดท้ันกอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิ 

แตม่กีารยืน่วซีา่ไปแลว้หรอืมคีา่ใชจ้า่ยอืน่ใด บรษัิทฯ 

จะหักคา่ใชจ้า่ยเฉพาะเทา่ทีจ่า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเทา่นัน้ 

3.3 ผูจ้องยกเลกิการเดนิทาง ตัว๋เครือ่งบนิไดอ้อกไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ 

ผูย้กเลกิตอ้งรับผดิชอบช าระคา่ธรรมเนยีมการเปลีย่นชือ่ตัว๋ 3,000 บาท + 

คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหมท่ัง้หมดในโปรแกรม และวันเดนิทางนัน้ๆ + สว่นตา่งของภาษีน ้ามนัเชือ้เพลงิ / ตั๋ว 1 ใบ 

และบรษัิทฯ จะหักคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เฉพาะเทา่ทีไ่ดจ้า่ยไปลว่งหนา้ตามจรงิเชน่ คา่วซีา่ เป็นตน้ 

(คา่ตั๋วเครือ่งบนิของผูท้ีไ่มเ่ดนิทางทีอ่อกตั๋วไปแลว้ แตส่ามารถหาผูเ้ดนิทางใหมม่าแทนไดใ้นวันเดมิ 

ตอ้งรอทางสายการบนิท าเงนิคนืใหซ้ ึง่อาจจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 2-3 เดอืน) 

 
หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 

การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ 

สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 

การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร 

บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 
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8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ 

และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

เอกสารในการท าวซีา่จนีส าหรบัหนงัสอืเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยส ี(พืน้สขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์

หรอื รปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry 

ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, 

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

และในกรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน 

ญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรบัทราบวา่ 

หากสถานทตูตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงบัการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปีญัหา 

(สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 

5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจดัระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่

การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู 

และบางคร ัง้บรษิทัทวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC 

ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง 

เนือ่งจากบรษัิททวัรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การยกเวน้วซีา่ในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ตัร APEC 

กรณุาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งด ีหากทา่นท าบตัรหายในระหวา่งเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

- ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน 

ประเทศไทยเทา่นัน้ 

- หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

- กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  100  บาท 

    - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6  เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 



 
 

KWL-CZ02.กุย้หลนิ หลงเซิน่ หยางซัว่ โชวม์ริาจ 6 วัน 5 คนื (CZ)                    หนา้ 9 จาก 10 
                                                                                  

   อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยส ี(พืน้สขีาวหรอืสฟ้ีา) ขนาด 1.5*2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอื รปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

        5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 6.กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล(รับรองตราประทับรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

 ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยีย่ม 
สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 
ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดย 

ไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ประกาศ  

เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ 

ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี า้มนัข ึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**เนือ่งจากสถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) 

NAME.........................................................................SURNAME............................................................ 

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส 

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

รหสัไปรษณีย.์............................. โทรศพัท.์................................ มอืถอื............................................... 

ทีอ่ยูป่จัจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

......................................................รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น.................................. 

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

ต าแหนง่งาน ....................................................................................................................................... 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตัวพมิพห์ญ)่....................................................................... 
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............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................รหสั

ไปรษณีย ์........................................โทร..............................................  

(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก 

เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วนัที.่.................................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน............................ปี............................ 

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  

โปรดระบ.ุ........................................................................................... 

เมือ่วนัที.่.......................เดอืน.............................ปี.............................  ถงึ 

วนัที.่.............................เดอืน.............................ปี................................. 

รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

NAME...............................................................SURNAME...................................................................... 

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

2. (MISS. / MRS. / MR.) = 

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

หมายเหต ุ

**  กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิ 

ความไมส่ะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่   

       ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

**  แผนกกงสลุ สถานทตูจนี สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์0-2247-8970, 0-2245-7033  


