
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มกราคม 2556   
  เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงข้ึนทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี 
 น้ํามันข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง  

*** กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ จํานวน 120 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง *** 
*** สวนหัวหนาทัวร ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในเร่ืองของการบริการ *** 

 กําหนดการเดินทาง 8–13 กุมภาพันธ / 22-27 มีนาคม 56 
12-17 / 26 เมษายน -01 พฤษภาคม /17-22 พฤษภาคม 56 

14-19 มิถุนายน / 12-17 / 26-31 กรกฎาคม 56 
9-14 / 23-28 สิงหาคม / 13-18 กันยายน 56 
27 กันยายน – 2 ตุลาคม / 18-23 ตุลาคม 56 

8-13/22-27 พฤศจิกายน/13-18/27 ธันวาคม-1 มกราคม 57   
วันแรก                                                            กรุงเทพฯ – กุยหลิน          
18.30 น.  พรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก (ระหวางประเทศ ) ช้ัน 4 ประตู 3 ISLAND – F  

สายการบิน BANGKOK AIRWAYS ( PG ) โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับเพ่ือการจัดการดานเอกสารการเดินทาง 
และคอยอํานวยความสะดวกใหกับทาน 

21.20 น.  เดินทางสูเมืองกุยหลิน  มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเท่ียวบินท่ี  PG 821    
01.35 น. ถึงสนามบิน เมืองกุยหลิน “ ดินแดนแหงเขาเขียว  น้ําใส  ถํ้าแปลก  หินสวย  สวนงาม ” ซึ่งต้ังอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉยีงเหนือของมณฑลกวางสี บรเิวณนี้เม่ือ 190 ลานป กอนเคยเปนทะเล ตอมาเกิดการเปลีย่นแปลงของ



เปลือกโลกทําใหกลายเปนแผนดิน กัดกรอนจนกลายเปนภูเขารูปรางสวยแปลกตาและถ้ํามากมาย หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว จากนัน้นําทานเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก 

   พักท่ี SUNSHINE HOTELหรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง                       เมืองหลงเซิ่น –  หมูบานชาวจวง – แปลงนาข้ันบันไดจินเชอ – กุยหลิน - DREAMLIKE LIJIANG 
เชา   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

นําทานเดินทางสู เมืองหลงเซิ่น เมืองในหุบเขาท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แรธาตุ เปนเมืองน้าํพุ
รอนท่ีมีชื่อเสยีง อีกท้ังเปนศูนยรวมวัฒนธรรมของชนชาติสวนนอย ถึงเมืองหลงเซิ่นนําทานข้ึนเขาสู หมูบานชาว
จวง ซึ่งมีอารยธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมือนภาษาไทย เชน คําวา เปด ไก และการนับเลข เปนตน และชม แปลง
นาข้ันบันไดจินเชอ นําทานข้ึนสูจุดชมวิวใหทานอิสระถายรูปตามอัธยาศยั **ของพ้ืนเมืองหลงเซิ่น เหลาหรอืน้ําผึ้ง
แชตัวตอ แกโรคไขขอ ปวดหลัง ปวดขา, เห็ดหอมธรรมชาติดอกเลก็ๆ ยอดหนอไมตากแหง ปลาแมน้ําตากแหง  

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ หมูบานชาวจวง  
บาย  นําทานเดินทางกลับสู เมืองกุยหลิน ซึ่งมีประชากรสวนใหญเปนชาว “จวง” นามกุยหลินมีท่ีมาจากอดีตดินแดนนี้มี

ปา (หลิน) ตน “ กุยฮวย ” เยอะ ซึ่งคนกุยหลินไดนําดอกของตนกุยฮวยมาตากแหงอบพรอมใบชากลายเปน “ ชากุย
หลิน ” ท่ีมีชื่อเสียง ถึงเมืองกุยหลินนําทานแวะซือ้ยาแกน้ํารอนลวกเปาฟูหลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจําบานท่ีมีชื่อเสียง 
มีสรรพคุณรักษาผิวท่ีถูกไฟไหม, น้ํารอนลวก, แมลงสัตวกัดตอย, แพ, คัน, แผลสด, ผื่น, เปนหนอง, สิวอักเสบ, บวม
แดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน, โรคผิวหนังตางๆ  

คํ่า   รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เปดปกก่ิง 
นําทานชมการแสดง DREAMLIKE LIJIANG ซึ่งเปนการแสดงพิเศษท่ีมีการผสมผสานระหวางบัลเลต และ
กายกรรมอยางลงตัวโดยแมน้ําหลเีจียงถูกนํามาเปนตัวเชื่อมเพ่ือเลาเรื่องราวของสรรพสิ่งท่ีผูกพันอยูกับสายน้ํา เชน 
ภูเขา, ตนไม, สัตวตางๆ, แมลง หรือแมกระท่ังสิ่งมีชีวิตท่ีอยูใตลําน้ําหลเีจียง 

   พักท่ี SUNSHINE HOTELหรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม                      กุยหลิน  –  หยางซั่ว –  ถํ้าเงิน – ลองเรือแมน้ําหลีเจียงวาล –  ถํ้าสวรรค  –  ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย 
เชา   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   
 นําทานแวะ รานสินคาท่ีทํามากจากใยไผ  เปนการนําใยไมไผมาแปรรูปเปนสินคานานาชนิด อาทิเชน เสื้อผา 

ผาขนหนู ฯลฯ จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณท่ีมีประวัติราว 2,000 ป ต้ังอยูทามกลางธรรมชาติ
ขุนเขาท่ีสวยงาม ระหวางทางนําทานสู ถํ้าเงิน ซึ่งเปนถ้ําเปดใหม มีความงดงามท่ีสุด
ของกุยหลิน ถ้ํานี้เปนถ้ําท่ีอยูติดกับแมน้ําหลีเจียง ซึ่งภายในถ้ําจะมีน้ําตกสายน้ําใสและ
ปลาตางๆไหลเวียนเขาสูภายในถ้ํา อีกสัมผัสใหมของการทองถ้ํานี้คือ ทานจะไดเท่ียว
ชมปราสาทพระจันทรและเงาสะทอนในน้ํา เปรียบประดุจกระจกใน ซึ่งเปนสถานท่ีท่ี
หาท่ีใดจะเสมอเหมือนได ภายในปราสาท ทานจะไดพบกับ เสาซึ่งสูงเดน รมท่ีประดับ
ดวยไขมุกอันมีคา หินคริสตัลสะทอนแสงมีคาท่ีมาของชื่อถ้ํานี้   

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร 
บาย นําทาน ลองเรือชมความงามของ แมน้ําหลีเจียงวาล (ลองสั้นครึ่งสาย)  ชมความงามของแมน้ําหลี่เจียงในชวงท่ี

สวยงามท่ีสุดโดยใชเวลาลองเรือราว 2 ชั่วโมง ทานจะไดพบกับทัศนียภาพสองฝงแมน้ําท่ีงดงามเหนือคําบรรยาย 
สายน้ําหลีเจียงท่ี ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญนอยนับพันท่ีมีรูปรางตางๆ กันตามจินตนาการณตางๆ ของผูผาน
ชมใหทานพิสูจนดังคํากลาวท่ีวา กุยหลินเปนดินแดนแหงขุนเขาท่ีแปลก  และสวยงาม มีแมน้ําสวยใสท่ีสุดในโลก 
นําทาน ชมโชวนกจับปลา อันเปนวิถีชีวิตริมน้ําของชนพ้ืนเมือง จากนั้นนําทานข้ึนฝงและเดินทางสู ถํ้าสวรรค (เทียน



กง) เปนถ้ําท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําใตดิน ชมภาพสะทอนของหินงอกหินยอยในน้ําท่ี   เสมือนหนึ่งอยูในดินแดนแหงเทพ
นิยาย จนมีคําเปรียบเปรยวาเปน “จ่ิวไจสวนสวรรค” จากนั้นเชิญทานอิสระชอปปงสินคาพ้ืนเมืองยาน ถนนฝรั่งหยัง
เหยินเจีย ตําบลหยางซั่ว หรือ ถนนคนเดิน ท่ีขนาบขางดวยทิวเขา หนาตาคลายคลึงกับถนนขาวสาร มีท้ังโรงแรม 
ผับ บาร รานอาหาร และยังมีสินคาแบบจีนวางขายมากชนิด เชน ผาทอท่ีนํามาทําเปนปลอกหมอน ผาพันคอ เสื้อผา 
กระเปาลายดอกไมหลายขนาด แทงหินแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูกันจีน ตวัดลายเปนรูปเทพเจาจีน ธรรมชาติ 
และสัตวมงคลตางๆ หนังสือคําคมของ เหมา เจอ ตุง อดีตผูนําจีนก็มีวางขายใหเลือกซื้อเลือกหากันตามชอบ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักท่ี XI JIE KOU HOTELหรือเทียบเทา 
 

วันท่ีส่ี                                            ลองเรือแมน้ําหลีเจียง –  กุยหลิน -  สวน CLASSIC LIU SAN JIE  
เชา   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

นําทานเรือลองชมทัศนียภาพ แมน้ําหลีเจียง ไดชื่อวาเปนแมน้ําท่ีมีทัศนียภาพสวยท่ีสุดแหงหนึ่งของจีน  กลาวคือ
สองฟากฝงจะเรียงรายและเลื่อมล้ําสลับซับซอนกันไปมาของทิวเขาลูกนอยใหญ ท่ีมีลักษณะรูปรางงดงามตางๆ จน
กอใหเกิดภาพจินตนาการข้ึนมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแมน้ําหลีเจียง รวมกับเหลาทิวเขา
ยังเปนแรงดลใจใหเกิดภาพวาดทิวทัศนอันสวยงามจากนักจิตรกรเอกท่ีมีชื่อเสียงของจีนอีกดวย 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองกุยหลิน ซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี จากนั้นนําทานชมสวน 

CLASSIC LIU SAN JIE เปนสถานท่ีสําหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุมนอยท่ีอาศยัอยูในกุยหลินและ
ยังมีสาวจวง หนาตานารกัจ้ิมลิ้ม มารําใหทุกทานไดชม จากนัน้นําทานแวะ รานนวดเทา ใหทานไดชมการสาธิตการ
นวดเทา ซึ่งเปนอกีวิธีหนึ่งในการผอนคลายความเคลียด และบํารุงการไหลเวียนของโลหิตดวยวิธีธรรมชาติ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...ขาหมูร่ํารวย 
   พักท่ี SUNSHINE HOTELหรือเทียบเทา 

วันท่ีหา                                                     เขาเหยาซาน  –  เจดียเงิน เจดยีทอง –  ตลาดถนนคนเดิน  
เชา   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

นําทานนั่งกระเชาลอยฟา ขามภูเขาเขียวขจี ข้ึนสูจุดชมวิวเมืองกุยหลินท่ีสวยท่ีสุดบน 
เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุยหลิน
และขุนเขานับรอยรูปรางแปลกตาสวยงามท่ีรวมกันเปนหนึ่งจนแยกไมออกวา “เมือง
อยูในหุบเขา” หรือ “ภูเขาอยูในเมือง” ทานท่ีเปนคูรักสามารถอธิฐานคลองกุญแจ
คําม่ันสัญญา จากนั้นนําทานแวะชม โรงงานผลิตผาไหม ของจีน ชมวิธีการนําเสน
ไหมออกมาผลิตเปนสินคาท้ังใชเครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแตจริง) เพ่ือมาทําใส
นวมผาหมไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเปนท้ังของฝากและใชเอง 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร ล้ิมรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้ําผ้ึง 
บาย นําทานข้ึนชมและถายรูปกับ เจดียเงิน เจดียทอง เพ่ือเปนศิริมงคล อยูในทะเลสาบซานหู เปนเจดียคู เจดียหนึ่งสราง

ดวยทองเหลือง ถือวาเปนเจดียทองเหลืองท่ีใหญท่ีสุดในโลก สวนอีกเจดียสรางดวยปูนเปนสีเงินรอบ ๆ ทะเลสาบ
อากาศดี วิวทิวทัศนสวยงามยิ่งนักถือวาเปนจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแหงหนึ่งในกุยหลินใกลๆกันนั้นนําทานชม 
ทะเลสาบหรงหู อยูทางตะวันตกของแมน้ําหลีเจียง ต้ังชื่อตามตนไทรอายุ 800 ปท่ีข้ึนอยูริมฝงขางประตูเมืองดานใต 
ซึ่งเปนประตูท่ีบูรณะข้ึนใหมแทนประตูเกา สรางต้ังแตสมัยราชวงศถัง จากนั้นนําทานแวะเลือกซื้อ ไขมุกครีม ไขมุก



บํารุงผิว ท่ีทําจากไขมุกน้ําจืดท่ีเพาะเลี้ยงในทะเลสาบ  จากนั้นนําทานชอปปง ตลาดถนนคนเดิน อิสระชอบปง ของ
พ้ืนเมืองกุยหลินข้ึนชื่อ เชน หลาขาวกุยหลิน เตาหูยี้กุยหลิน น้ําพริกกุยหลิน หลอฮ่ังกวยชงด่ืม ยาอม ยาเปา 
“ซีกัวซวง” แกแผลในปาก แกเจ็บคอ ท่ีถนนคนเดินเทา “ปูสิงเจีย” ถนนจงซาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
   พักท่ี SUNSHINE HOTELหรือเทียบเทา 

วันท่ีหก                                       เขางวงชาง –  ชอปปงตลาดใตดิน  -  เมืองจําลองราชวงศซง – กรุงเทพฯ 
เชา   รับประทานอาหาร ณ โรงแรม   

นําทานชม เขางวงชาง สัญลักษณของเมืองกุยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนชางยืนดูดน้ําอยู ริมฝงแมน้ําหลีเจียงริมแมน้ํา
หลีเจียงเปนเขาหินธรรมชาติท่ีถูกกัดกรอนนานนับป   จนทําใหมีลักษณะดูคลายเชือกชางกําลังยืนใชงวงด่ืมน้ําจาก
แมน้ําหลีเจียง  ซึ่งเปนท่ีมาของชื่อ “เขางวงชาง” บนเขามีเจดียผูเสียน ซึ่งสรางในสมัยราชวงศหมิง จากนั้นนําทานชม 
หยกจีน ของล้ําคาของปกกิ่งท่ีข้ึนชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อวาหยกคือ สัญลักษณของความดีงาม สติปญญา และความ
ยุติธรรมรวมไปถึงลัทธิขงจ๊ือยังใหความหมายของหยกในแงของสัญญาลักษณแหงปญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความ
พอประมาณ และความกลาหาญ ซึ่งหากใครไดครอบครองหยกจะพบความสุข ความเจริญรุงเรือง ความร่ํารวย ความ
มีโชค รวมถึงทําใหอายุยืนอีกดวยใหทานไดเลือกชมหยกท่ีไดผานการเจียระไนมาเปนเครื่องประดับนําโชค อาทิเชน 
กําไลหยก แหวนหยก หรือ เผเยา ใหทานไดเลือกซื้อเปนของขวัญของฝาก 

เท่ียง   รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร  
บาย นําทานชอปปง ตลาดใตดิน อิสระชอบปงเสือ้ผา รองเทา กระเปาแฟชัน่ ฯลฯ ตามอัธยาศัย จากนั้นนาํทานสู เมือง

จําลองราชวงศซงหรือซงเฉิง สถานท่ีทองเท่ียวเปดใหมซึ่งมีความสวยงามไมแพเมืองจําลองซงเฉงิในเมืองหังโจว ชม
การแสดงวัฒนธรรมตางๆ ท่ีสวยงามนาชม และชมการแสดงนกจับปลา ซึ่งเปนหนึง่ในวิถชีีวิตของชาวบานท่ีอาศัยอยู
ริมฝงแมน้ําหลเีจียงมาชานาน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้นําทานสูทาอากาศยานเมืองกุยหลิน 
02.25 น. บินลัดฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG 822  
03.55 น.  ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ......... 
 

************ ขอบคุณทุกทานท่ีใชบริการ ************    
         ซื่อสัตย จริงใจ หวงใย เนนบริการ คืองานของเรา            

 ( *** กรุปออกเดินทางไดต้ังแต 15 ทานข้ึนไป *** ) 
 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน รวมกับการทองเท่ียวแหงเมืองจีน ทุกเมือง กําหนดใหมีการประชาสัมพันธสินคาพ้ืนเมืองให
นักทองเท่ียวท่ัวไปไดรูจัก ในนามของรานรัฐบาล คือ  รานใยไผ, บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝาเทา, ไขมุก, ผาไหม ซึ่ง
จําเปนตองบรรจุในโปรแกรมทัวรดวย เพราะมีผลกับราคาทัวร  จึงเรียนใหกับนักทองเท่ียวทุกทานทราบวา  รานรัฐบาลทุก
รานจําเปนตองรบกวนทุกทานแวะชมซึ่งจะใชเวลารานละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไมซื้อข้ึนอยูกับความพอใจของลูกคา
เปนหลัก  ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 กําหนดการเดินทาง 8 – 13 กุมภาพันธ 2556 
อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  13,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    4,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 22-27 มีนาคม 2556  
17-22 พฤษภาคม / 23-28 สิงหาคม 2556 

27 กันยายน – 2 ตุลาคม 2556 
อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  17,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    3,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 12-17 เมษายน 2556  
อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  23,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ   3,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 26 เมษายน -01 พฤษภาคม 2556 
               9-14 สิงหาคม 2556 

อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  19,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    3,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 14-19 มิถุนายน 2556 
12-17 / 26-31 กรกฎาคม 2556 

อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  16,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    3,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 13-18 กันยายน 2556 
8-13 / 22-27  พฤศจิกายน / 13-18 ธันวาคม 2556 

อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  18,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    3,500  บาท 

 กําหนดการเดินทาง 18-23 ตุลาคม 2556 
27 ธันวาคม – 1 มกราคม 2557 

อัตราคาบริการ             ผูใหญ ( พักหองคู )                         ทานละ  20,900  บาท 
                                         พักหองเด่ียวจายเพ่ิม    ทานละ    3,500  บาท 

 
 



หมายเหตุ :    ราคาทัวรนี ้ไมแจกกระเปา / ไมมีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวรดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากสภาวะน้าํมัน
โลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ทําใหสายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันข้ึนในอนาคต ซึ่งทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิเก็บคาภาษีน้าํมันเพ่ิมตามความเปนจริง 

                               บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 
สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แตยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถอืผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ (ราคาดังกลาวขางตนสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะคาเงินบาทท่ีไมคงท่ี
และกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเก็บคาน้ํามันเพ่ิมเติมจากราคาท่ีกําหนดไว) 

อัตราคาบริการดังกลาวรวม 
 คาต๋ัวเครือ่งบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 คาวีซาและภาษสีนามบินทุกแหงตามท่ีกําหนดไวในรายการ 
 คาโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) ,  อาหารและเครื่องด่ืมทุกม้ือ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 คายานพาหนะ และคาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ 
 น้ําหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม , คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ทานละไมเกิน 1,000,000 บาท (คารกัษาพยาบาล 500,000 บาท)   

ท้ังนี้ยอมอยูในขอจํากัดท่ีมีการตกลงไวกับบริษัทประกนัชีวิต  
อัตราคาบริการดังกลาวไมรวม 
 คาหนังสอืเดินทาง และเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาใชจายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน เครือ่งด่ืม คาอาหาร คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ 
 คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษเีดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 

 กรุณาเตรียมคาทิปไกดและคนขับรถ รวม 120 หยวน สวนหัวหนาทัวร ข้ึนอยู
กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชําระทิปเทาผูใหญ) 
 

 คา VAT 7 % หักภาษี ณ ท่ีจาย 3 % ในกรณีท่ีลูกคาตองการใบเสร็จรับเงินท่ีถูกตอง จะตองบวกคาภาษีมูลคาเพ่ิม และหัก ณ ท่ีจาย  
จากยอดขายจริงท้ังหมดเทานั้น และโปรดแจงทางบริษทัฯ จะออกใหภายหลัง ขอสงวนสิทธ์ิออกใบเสร็จท่ีถูกใหกับบรษิทัทัวร
เทานั้น 

เง่ือนไขการใหบริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มัดจําทานละ 10,000 บาท หรือท้ังหมด สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 15 วัน  
2. เนื่องจากราคานีเ้ปนราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100% ซึ่งเม่ือจองและจายมัดจําแลว ถาผูจอง

ยกเลิกจะไมมีการคืนคามัดจําใดๆ ท้ังสิน้ และในกรณีท่ีออกต๋ัวเครือ่งบินไปแลว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลือ่นการเดินทาง ผูจอง
จะไมสามารถทําเรื่องขอคืนคาต๋ัวหรือขอคืนคาทัวรท้ังหมดหรอืบางสวนได เวนแต 
2.1 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน บรษิัทฯ จะไมหักคาใชจายใดๆ 

ท้ังสิ้น ถายังไมมีการยื่นวีซา หรือมีการเสียคาใชจายอืน่ใด 
2.2 ผูจองยกเลิกการเดินทาง แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดทันกอนออกต๋ัวเครื่องบิน แตมีการยื่นวีซาไปแลวหรอืมี

คาใชจายอื่นใด บรษิัทฯ จะหักคาใชจายเฉพาะเทาท่ีจายไปลวงหนาตามจริงเทานั้น 
2.3 ผูจองยกเลิกการเดินทาง ต๋ัวเครือ่งบินไดออกไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ผูยกเลิกตอง

รับผิดชอบชําระคาธรรมเนียมการเปลี่ยนชือ่ต๋ัว 3,000 บาท + คาต๋ัวเครือ่งบินใหมท้ังหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ 



+ สวนตางของภาษนี้ํามันเชื้อเพลงิ / ต๋ัว 1 ใบ และบรษิัทฯ จะหักคาใชจายอื่นๆ เฉพาะเทาท่ีไดจายไปลวงหนาตามจริงเชน คา
วีซา เปนตน (คาต๋ัวเครือ่งบินของผูท่ีไมเดินทางท่ีออกต๋ัวไปแลว แตสามารถหาผูเดินทางใหมมาแทนไดในวันเดิม ตองรอทาง
สายการบินทําเงนิคืนใหซึง่อาจจะใชระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน) 

3. คณะทัวรครบ 15 ทานออกเดนิทาง มีหัวหนาทัวรไทยเดนิทางไป-กลับ พรอมกับคณะ 
4. เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบรกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทาน

สละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน และทางบริษัทจะเรียกเกบ็คาใชจายที่เกิดขึน้
จากทานเปนจํานวนเงนิ 200 หยวน / คน / วัน 

5. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง  
บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

6. การยกเลิก 
6.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินท้ังหมด 
6.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
6.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร 
6.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร 
6.5 ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัด 

จําท่ีพักโดยตรง   หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได            รวมถึง 
เท่ียวบิน พิเศษเชน EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรอืคาทัวรท้ังหมด 
เนื่องจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ 
1. จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 15 ทานข้ึนไป เท่ียวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

3. รายการทองเท่ียวสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิม เติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือ
กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่ง
อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไมมีการคืนเงินใดๆท้ังสิน้ แตท้ังนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมแจง
ใหทราบลวงหนา 

7. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัวเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว 

8.  หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ 
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 



10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง 

11. เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีท่ีทานไมสามารถเดินทางพรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม 
ต๋ัวเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ี
ไดระบุไวแลวท้ังหมด 

13.ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัท ฯ กอนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

เอกสารในการทําวีซาจีนสําหรบัหนังสือเดินทาง 
 1. หนังสอืเดินทางท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางตองไมมีการชํารุดใดๆ ท้ังส้ิน ถาเกิดการชํารุด 
    เจาหนาท่ีตรวจคนเขา-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของทานได) 
 2. หนังสอืเดินทางตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซาและตราเขา-ออก อยางนอย 2 หนาเต็ม   
 3. รูปถายหนาตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพ้ืนหลังสีฟา หรือสีขาวเทานั้น อัดดวยกระดาษสโีกดักและฟูจิเทานั้น และตองไมใชสต๊ิกเกอร 

หรือรูปพริ้นซ จากคอมพิวเตอร **รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน ** ทานท่ีประสงคใชรูปถายขาราชการในการยื่นวีซา กรณุาเตรยีม
หนังสือรับรองตนสังกัดจัดมาพรอมกับการสงหนังสือเดินทาง 

4.  กรณีหนังสอืเดินทางท่ีนํามาใหเปนเลมใหม (ตอจากเลมเกา) กรณุาแนบหนังสือเดินทางเลมเกามาดวย เนื่องจากสถานทูตตองการดู
วา ต้ังแตป 2010 จนถึงปปจจุบัน ผูเดินทางเคยเขาประเทศจีนมาแลวหรอืไม  

5. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจาํ หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนท่ีเดินทาง ) ต้ังแตหนาแรกท่ีมีช่ือของผู
เดินทาง ถายสําเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงิน 20,000 บาท ข้ึนไป  **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนข้ึนไป** 

      *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไมสามารถใชไดกับสถานฑูตจีน 
6.  สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเดินทาง 
7. กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป, นักเรียน, นักศึกษา  ตองแนบสําเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผูท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียว

ให โดยแสดงความสัมพันธวา เกีย่วของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย 
และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือนท่ีเดินทาง ) ต้ังแตหนาแรกท่ีมีช่ือของผู
ท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียวให ถายสาํเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมียอดเงินท่ีสามารถรับรองคาใชจายใน
การทองเท่ียวของผูท่ีจะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนข้ึนไป** 

8. กรณีผูเดินทางไมมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผูเดินทางตองมีผูรับรองคาใชจายในการเดินทางให โดยแนบหนังสือรับรองของผูท่ี
ออกคาใชจายในการทองเท่ียวให โดยแสดงความสัมพันธวา เกี่ยวของกับผูเดินทางอยางไร, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูรับรองคาใชจาย และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย หรือ ฝากประจํา หรือ เทานั้น ( ปรับบัญชียอดลาสุด ณ เดือน
ท่ีเดินทาง ) ต้ังแตหนาแรกท่ีมีช่ือของผูท่ีออกคาใชจายในการทองเท่ียวให ถายสาํเนาทุกหนา ทุกแผน (กรุณาอยาถายขามหนา) และตองมี
ยอดเงินท่ีสามารถรับรองคาใชจายในการทองเท่ียวของผูท่ีจะรับรองให **ถายสําเนายอนหลัง 3 เดือนข้ึนไป** 

9.  เอกสารท่ีใหกรอกทายโปรแกรมทัวร กรุณากรอกใหครบเพื่อประโยชนของตัวทานเอง 
10.  ขอมูลจริงเกีย่วกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนงงาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ญาติท่ีติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข

โทรศัพทบาน ท่ีทํางาน และของญาติ  โปรดรับทราบวา หากสถานทูตตรวจสอบไดวาใหขอมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซา    
เลมท่ีมีปญหา (สถานทูตมีการโทรศัพทสุมตรวจทุกวัน) 

11. เอกสารทุกอยางตองจัดเตรยีมพรอมลวงหนากอนยืน่วีซา ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพรอมสงใหบรษิัททัวร อยางนอย 5-7 วันทํา
การ (กอนออกเดินทาง) 



12.โปรดทําความเขาใจวาสถานทูตจีนอยูในระหวางจัดระเบียบการย่ืนวีซาใหม การเรียกขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืน
เอกสาร เปนเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครั้งบรษิัททัวรไมทราบลวงหนา   

13. ผูท่ีประสงคจะใชหนังสือเดินทางราชการ หรือ ใชบัตร APEC ในการเดินทางและยกเวนการทําวีซาจีน ทานจะตองรับผดิชอบใน
การอนุญาตใหเขา-ออกประเทศดวยตนเอง เนือ่งจากบริษัทฯ ไมทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเวนวีซา / ผูใชบัตร APEC 
กรณุาดูแลบัตรของทานเอง หากทานทําบัตรหายในระหวางเดินทาง ทานอาจตองตกคางอยูประเทศจีนอยางนอย 2 สัปดาห 

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวตางชาติ  
 -ทางบรษิัทฯ สามารถขอวีซาใหได เฉพาะชาวตางชาติท่ีทํางานในประเทศไทย และมีใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทานั้น 

-หากไมไดทํางานในประเทศไทย ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง  
-กรณีหนังสือเดินทางตางดาว(เลมเหลอืง) ผูเดินทางตองไปดําเนินการขอวีซาเขาประเทศจีนดวยตนเอง เนือ่งจากผูเดินทางจะตอง
ไปแสดงตนท่ีสถานทูตจีน 

      คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาหนังสือเดินทางคนตางชาติในกรณีท่ีทางบริษทัสามารถขอวซีาใหได 
      -หนังสอืเดินทางของคนอเมรกิัน จายเพ่ิม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนตางชาติอืน่ๆ จายเพ่ิม  100  บาท 
      -เอกสารท่ีตองเตรยีม  1.พาสปอรต ท่ีมีอายุการใชงานไมตํ่ากวา 6  เดือน ตองมีหนาวาง สําหรับประทับตราวีซา และตราเขา-ออก    

    อยางนอย 2 หนาเต็ม   
                                         2.รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รูปใหมถายมาไมเกิน 6 เดือน 

3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสือวาจางในการทํางาน  

          5.สมุดบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ยอนหลงั 6 เดือน 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไมรับทําวีซาให พาสปอรตของทาน ในกรณีดังตอไปนี ้

1. ชื่อเปนชาย แตสงรูปถายท่ีดูเปนหญงิ เชน ไวผมยาว หรือแตงหนาทาปาก 
2. นํารูปถายเกา ท่ีถายไวเกินกวา 6 เดือนมาใช 
3. นํารูปถายท่ีมีวิวดานหลัง ท่ีถายเลน หรอืรูปยืนเอียงขาง มาตัดใชเพ่ือยื่นทําวีซา 
4. นํารูปถายท่ีเปนกระดาษถายสติคเกอร หรอืรูปท่ีพริ้นซจากคอมพิวเตอร 

อัตราคาวซีาดวน ท่ีตองจายเพ่ิมใหสถานฑูตจีน เม่ือทานสงหนังสือเดินทางลาชา (ตางชาติฝรั่งเศสไมสามารถขอวีซาดวนได) 
 ยื่นวีซาดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  1,200 บาท 
 ยื่นวีซาดวน 2 วัน เสียคาใชจายเพ่ิมทานละ  800 บาท 

**การขอวีซาเขาประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑการย่ืนวีซาโดยไมแจงใหทราบลวงหนา** 
 
 
 
 
**กอนทําการจองทัวรทุกครั้ง กรุณาอานโปรแกรมอยางละเอียดทุกหนา และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเปนหลัก** 
        

 
 

พาสปอรต ควรมีอายุใชงานเหลือเกิน 6 เดือน 
มิฉะนั้นบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี 

ดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน 
 



ผูเดินทางกรุณากรอกเอกสารดานลางน้ี!!!! 
**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมการขอวีซาเขาจีน กรุณากรอกขอมูลดังตอไปน้ี** 

เอกสารที่ใชประกอบการยื่นขอวีซาประเทศจีน 
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหครบถวน เพื่อประโยชนของตัวทานเอง** 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ ตามหนาพาสปอรต)   
( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................SURNAME............................................................................ 
สถานภาพ      โสด  แตงงาน            หมาย            หยา    
  ไมไดจดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคูสมรส...................................................................................................................................... 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ)  
.....................................................................................................................................................................................................................
.........................................................รหัสไปรษณีย.......................... โทรศัพทบาน....................................มือถือ....................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน (กรณีไมตรงตามทะเบียนบาน / ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................รหัสไปรษณีย ............................โทรศัพทบาน......................................... 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)...................................................................................................................... 
ตําแหนงงาน................................................................................................................................................................................................ 
ท่ีอยูสถานท่ีทํางาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ) .................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................รหัสไปรษณีย ........................................โทร............................................. 
(สําคัญมาก กรุณาแจงเบอรท่ีถูกตองท่ีสามารถติดตอทานไดโดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอมูลโดยตรงกับทาน) 
ทานเคยเดินทางเขาประเทศจีนหรือไม      ไมเคย      เคยเดินทางเขาประเทศจีนแลว   
เม่ือวันที.่.................................เดือน.............................ป.............................  ถึง วันที.่.............................เดือน.............................ป.......................... 
ภายใน 1 ป ทานเคยเดินทางไปตางประเทศหรือไม     ไมเคย      เคย  โปรดระบุ............................................................................................... 
เม่ือวันที.่.................................เดือน.............................ป.............................  ถึง วันที.่.............................เดือน..............................ป......................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครวัของทาน พรอมระบุความสัมพันธ (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME...................................................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................................................. 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME...................................................................................................................... 
RELATION................................................................................................................................................................................................. 
หมายเหต ุ
**   กรุณาระบุเบอรโทรศัพท  เบอรที่ทํางาน  มือถือ  บาน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเปนจริง เพื่อใชในการขอย่ืนวีซา 
**   ถาเอกสารสงถึงบริษัทแลวไมครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทําใหทานเกิดความไมสะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ   
       ประโยชนของตัวทานเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้ (โปรดทําตามระเบียบอยางเครงครัด) 
**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได  หมายเลขโทรศัพท 0-2247-8970 , 0-2245-7033 


