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กุย้หลนิ หยางซ ัว่ ชม 2 โชว ์พกั 5 ดาว 
6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชน่า เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเมอืงกุย้หลนิ ลงรา้นชอ้ปเพยีง 2 รา้น 
 ชม นาข ัน้บนัไดทีห่มูบ่า้นหลงจี ๋เมอืงหลงเซิน่ วัฒนาธรรมการท านา

ทีส่บืทอดมานับพันปี 

 ลอ่งแมน่ า้หลเีจยีง ชมทวิทัศนท์ีส่วยงาม 
 น ัง่กระเชา้เขาเหยาซาน ขึน้สูจ่ดุชมววิเมอืงกุย้หลนิทีส่วยทีส่ดุบนเขา

เหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมมุสงู  

 ชม เจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง ทีต่ัง้อยูใ่นทะเลสาบซานห ูจดุชมววิที่
สวยงามอกีแหง่หนึง่ในกุย้หลนิ 

 ชม 2 โชว ์ELEPHANT LEGEND และ DREAM LIKE LIJIANG 
 บรกิารน า้ด ืม่ทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ    
 

🍽 
 

Guilin Hongfeng Jincheng 
hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2 
กุย้หลนิ - หลงเซิน่ – นาขัน้บนัไดหลงจี ๋–รา้นนวด
เทา้ (บวัหมิะหรอืหยก) 🍽 🍽 🍽 

Guilin Hongfeng Jincheng 
hotel หรอืเทยีบเทา่ 

3 
กุย้หลนิ – หยางซัว่ – ถ ้าเงนิ - ลอ่งแพแมน่ ้าหลี
เจยีง(ครึง่สาย) – รา้นผา้ไหม – ชอ้ปป้ิงถนนฝร่ัง 🍽 🍽 🍽 

Yangshuo New Century หรอื
เทยีบเทา่ 

4 

หยางซัว่ - กุย้หลนิ - ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-
อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง
(ดา้นนอก) เขางวงชา้ง - โชว ์ELEPHANT 
LEGEND 

🍽 🍽 🍽 Lijiang Waterfall Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
กุย้หลนิ – กระเชา้เขาเหยาซาน– เมอืงจ าลองซง่ –
โชวด์รมีไลนล์ีเ่จยีง 🍽 🍽 🍽 

Lijiang Waterfall Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

6 กุย้หลนิ – สวุรรณภมู ิ 
    

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 
 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น  
(ขาไปและขากลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 

  

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง    

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ  
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 
โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 
*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลับขึน้เครือ่งเดนิทางตอ่
สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี 
ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว 
ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกบัหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกบัอา่วตังเกีย๋ และ
ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กที่
ยาวคดเคี้ยวตดิต่อกัน เทือกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวที่
ครอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตนุีเ้องจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั 

 โรงแรม  Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
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วนัทีส่องของการเดนิทาง      

กุย้หลนิ - หลงเซิน่ – นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋–รา้นนวดเทา้ (บวัหมิะหรอืหยก) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าทกุทา่นเดนิทางสู ่อ าเภอหลงเซิน่ เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม ้แรธ่าต ุ

เป็นเมอืงน ้าพรุอ้นทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ อกีทัง้ยังเป็นศนูยร์วมวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของชนเผา่เยา้ น าทา่นชม นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋หรอืสนัหลังมังกร นาขัน้บันไดทีแ่ลดเูหมอืนกับ
มังกรเลือ้ยรอบเนนิเขา ตัง้อยูใ่นทศิตะวนัออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจี ๋แถบหมูบ่า้นเหอผงิ 
เนือ่งจากบรเิวณนัน้ไมม่พีืน้ทีร่าบ ชาวบา้นจงึท านาบนภเูขาในลักษณะขัน้บันได โดยไลต่ัง้แตต่นี
เขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดเูหมอืนกับขดกน้หอย สว่นภเูขาสงูก็ดเูหมอืนเจดยี ์แตล่ะขัน้แต่
ละชัน้ สลับซอ้นเรยีงกันสงูขึน้เรือ่ยๆ ชา่งอัศจรรยย์ ิง่ 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย เดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ แหลง่ท่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑลกวางส ีกุย้หลนิมี

การกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมภีเูขาที่
มรีปูร่างแปลกตาและมถี ้าสวยงาม มแีมน่ ้าหลเีจยีงไหลผา่น มถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย เกดิเป็นภเูขา
งวงชา้ง เขาฝปูอหรอืเขาขาด ยังมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ เมอืง
แหง่ เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นบวัหมิะหรอืรา้นหยก เป็นที่
รูจั้กกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอุบัตเิหตุรถแก๊สคว ่าที่ถนนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 
ครัง้นั้น รัฐบาลจนีไดส้ง่ยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาชว่ยเหลอืผูป่้วยที่โดนไฟ
ไหมท่ั้วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจั้กสรรพคุณของบัวหมิะเรือ่ยมา พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดย
แพทย์ผูเ้ชี่ยวชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึ่งเป็นอีกวธิีหนึ่งในการผ่อนคลาย
ความเครยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั 

 โรงแรม   Guilin Hongfeng Jincheng hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      

กุย้หลนิ – หยางซ ัว่ – ถ า้เงนิ – ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง (ครึง่สาย) – รา้นผา้ไหม –  

ชอ้ปป้ิงถนนฝร ัง่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เดนิทางสู ่ เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแมน่ ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศนส์วยงามและมปีระวตัศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ีเ่ป็นทีโ่ปรดปรานของนักทอ่งเทีย่ว
ชาวยโุรปทีน่ยิมขีจั่กรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ ์ เทีย่วชม ถ า้เงนิ เป็นถ ้าทีง่ดงามทีส่ดุ ชมหนิงอก
หนิยอ้ยและมา่นหนิ มนี ้าตกและสายน ้าใสไหลเวยีนเขา้สูภ่ายในถ ้า ทีน่ี่ทา่นจะไดช้มปราสาท
พระจันทรแ์ละเงาสะทอ้นในน ้าเปรยีบประดจุกระจกใส ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่าทีใ่ดเสมอเหมอืนได ้
ภายในปราสาททา่นจะไดพ้บเสาซึง่สงูเดน่เป็นสงา่ รม่ทีป่ระดับดว้ยไขม่กุอันล ้าคา่ หนิครสิตัล
สะทอ้นแสงระยบิระยับซึง่เป็นทีม่าของชือ่ของถ ้าเงนิ จากนัน้น าท่านชม โรงงานผา้ไหม ทีม่ี
ชือ่เสยีงทางการผลติและสง่ออกของโลก เพราะจนีเป็นประเทศแรกทีรู่จั้กการเลีย้งไหมและ
พัฒนาคณุสมบัตพิเิศษตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง ทา่นจะไดช้มวธิกีารสาวเสน้ไหมออกมาเป็นเสน้ใย
เสน้เล็กๆ ซึง่มคีวามเหนียว โดยใชทั้ง้แบบเครือ่งจักรและแรงงานคน ชมการดงึใยไหมรังแฝด 
เพือ่มาท าไสน้วมผา้หม่ไหม ภายในโรงงานจะตกแตง่ไวส้วยงามมาก มผีลงานศลิปะทีท่ าจากเสน้
ไหม ดแูลว้รูส้กึเพลนิตาเลยทเีดยีว 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าทา่น ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงามของแมน่ ้าหลีเ่จยีงทีส่วยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไป

ตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพันทีม่รีปูรา่งตา่งๆ กันตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูน์
ดังค ากลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก 
จากนัน้น าทา่น อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิ
ขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร มทัีง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยัง
มสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ 
กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่ันจนี ตวดัลายเป็นรปูเทพ
เจา้จนี ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืคตพิจนข์องทา่นประธาน เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี 
ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั   โรงแรม Yangshuo New Century หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   

หยางซ ัว่ - กุย้หลนิ - ประตูโบราณกูหนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ-ชมเจดยี ์

เงนิ เจดยีท์อง(ดา้นนอก) เขางวงชา้ง - โชว ์ELEPHANT LEGEND 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ กุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใต ้

ของประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกบัมณฑลหยนุหนัน 

ทางเหนอืตดิกับกุย้โจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนอืตดิกับหหูนัน ทางตะวนัออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่ง

ตง ทางใตต้ดิกับอา่วตังเกีย๋ และทางตะวนัตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นที่

ราบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิตอ่กัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก ่ภเูขาตา้

หมงิซนัและตา้เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ หลังจากนัน้น า

ทา่นชม ประตโูบราณกหูนานเหมนิ ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาปหยงห ูสรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราช

วงคถั์ง อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรงุลา่สดุหลังสงครามจนีกับญีปุ่่ น ถา่ยรปูเป็นที่

ระลกึและชมตน้ไทรพันปี   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท้่านชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้

แฟชั่น ของที่ระลกึที่ตลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้สนิคา้พื้นเมืองกุย้ยาแกเ้จ็บคอ 

ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้  หลังจากนัน้น าทา่น  

ชมและถา่ยรูปกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยีห์นึ่ง

สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญท่ี่สดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนูเป็น

สเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่
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ในเมอืงกุย้หลนิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสอง

ฝ่ังแม่น ้าหลเีจียง ชมโชว ์ELEPHANT LEGEND โดยใชเ้ขางวง ชา้งซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงกุย้หลนิเป็นฉากในการแสดง บอกเลา่เรือ่งราวเกีย่ว กับต านานเทพชา้ง ผสมผสานมัลตมิเีดยี 

เทคโนโลยี แสง สี เสยีง เขา้ดว้ยกัน บนเขาเป็นที่ตัง้ของเจดีย์ทรงแจกัน ที่สรา้งขึน้ในสมัย

ราชวงศห์มงิ(ค.ศ.1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิัตวผ์ู่

เสยีน ซึง่ชาวกุย้หลนิ ศรัทธาในความศักดิส์ทิธิ ์ชว่งวนัหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย 

 

 
ทีพ่กั 

  โรงแรม  Lijiang Waterfall Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง   

กุย้หลนิ – กระเชา้เขาเหยาซาน– เมอืงจ าลองซง่ –โชวด์รมีไลนล์ีเ่จยีง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางสู ่ เขาเหยาซาน ทีส่งูทีส่ดุซึง่อยูช่านเมอืงกุย้หลนิเพือ่น่ังกระเชา้ ไฟฟ้าขึน้ยอด

เขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองรอ้ยฟิตอากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพท่ัวเมอืงกุย้หลนิอันสวยงามยิง่กลุ่มเขาบางลูกแลดูคลา้ยพระพุทธไสยาสน์แม่น ้าหลี่

เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโคง้ ขนานสองฝ่ังแม่น ้าดว้ยเขาหนิปูนสลับซับซอ้น

รูปทรงแปลกตาบวกกับจนิตนาการของมนุษย ์สมกับค ากล่าวของคนจนีโบราณที่วา่ ทวิทัศน์กุย้

หลนิ งามล ้าเลศิในปฐพ ี

 

 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจ าลองสมยัซง่หรอื ซง่เฉงิ สถานทีท่อ่งเทีย่วเปิดใหม ่ซึง่มคีวามสวยงาม

ไม่แพเ้มอืงจ าลองซ่งในเมอืงหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการ

แสดงนกจับปลา ซึง่เป็นหนึง่ในวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีงมาชา้นาน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชมโชว ์DREAM LIKE LIJIANG SHOW การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบลัเลย์กับ

กายกรรมเขา้ดว้ยกัน ผ่านการเคีย่วกร าและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชวนั์บสบิปี ประทับใจกับการ

แสดงทีบ่อกเลา่เรือ่งราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ผเีสือ้,นกยงู และเรือ่งราว 
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กุย้หลนิ หยางซ ัว่ ชม 2 โชว ์พกั 5 ดาว 

6 วนั 5 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

ก าหนดการ
เดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่

1 หอ้ง ทา่น

ละ 

ผูใ้หญ ่3 

ทา่น 
1 หอ้ง ทา่น

ละ 

เด็กมเีตยีง 
(เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี) 

พกักบัผูใ้หญ ่
1ทา่น ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายตุ า่

กวา่ 12 ปี) 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น ทา่น

ละ 

INFANT 
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ทา่นละ 

15-20 ม.ิย. 61 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000 10,999 4,900 

29 -04 ก.ค. 61 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000 10,999 4,900 

13-18 ก.ค. 61 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000 10,999 4,900 

20-25 ก.ค. 61 16,999 16,999 16,999 16,999 5,000 10,999 4,900 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่*** 

ทา่นละ 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่เดีย่ว เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

 ** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 
ขอ้ควรทราบ : รา้นทีร่ะบใุนโปรแกรมคอืรา้นนวดฝ่าเทา้+บัวหมิะ,รา้นชา, ไขม่กุ, รา้นผา้ไหมและรา้นหยกซึง่

จ าเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทัวรด์ว้ยเพราะมผีลกับราคาทัวรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันักทอ่งเทีย่วทกุทา่นทราบวา่ทกุ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั 
  โรงแรม  Lijiang Waterfall Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่กของการเดนิทาง    

กุย้หลนิ – สวุรรณภมู ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที ่

CZ6099 

*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ * 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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รา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลารา้นละ 60-90 นาท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจของ

ลกูคา้เป็นหลักไมม่กีารบังคับใดๆ ทัง้ส ิน้ (หากทา่นใดอยูใ่นรา้นไมถ่งึตามเวลาทีร่า้นก าหนด...และไมเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมทีท่างรา้นจัดไวใ้หข้อสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 300 หยวนตอ่ทา่นตอ่รา้น 

 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เชค็วา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- 

 3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วันคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มกีารคืนเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มลู  

  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] 

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

8. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สัมภาระตดิตัวขึน้เครือ่งได ้

ทา่นละ 1 ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้

จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
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อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมต่อท่าน หากน ้าหนักเกนิจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว) แบบธรรมดา 4 วันท าการ 

5. ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี

ฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 180 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย

, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย 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 าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ

ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วัน 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือนและมีสภาพ

สมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเขา้-

ออก อยา่งนอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 

ใบหา้มยิ้มเห็นฟัน หา้มใส่แว่นตาด า หา้มใส่เสื้อขาว หา้มใส่ชุด

นักเรยีน นักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ และตอ้งไม่ใชส่ติ๊ กเกอร ์หรอื

รปูปริน้จากคอมพวิเตอร ์
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4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการ

สง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล

(โดยสามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันที่อยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ให ้

ขอ้มลูเท็จอาจมกีารระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

9. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ี่ประสงค์จะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมอืงดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวรฯ์ ไมท่ราบกฎกตกิา การ

ยกเวน้วซี่าในรายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านท าบัตรหายใน

ระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิี่ท างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการ

ท างานในประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผู ้เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทูตจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

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

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

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

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบบัแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

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 ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

 

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 
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**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   

 

**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี 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.์.......................................... 

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

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

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

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

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

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

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

หมายเหต ุ

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 

**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


