
CHINA HOLIDAYS / KWL6DCZ กุย้หลิน หลงจีนาขนับนัได พ.ย. -มี.ค. 2562   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บวิตฟีลู...กุย้หลนิ 6 วนั 5 คนื 
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ไฮลไ์ลท ์
 ไมเ่สยีเวลาลงรา้น Shopping  
 พักหรโูรงแรม 5 ดาวอนิเตอร ์ใจกลางเมอืงกุย้หลนิ Sheraton 2 คนื 
 ตามรอยอดตีประธานาธบิดอีเมรกิา บลิ คลนิตัน 
 ลอ่งเรอืแมนํ่าลเีจยีง จากท่าเรอืซงิผงิ ถงึหมูบ่า้นชาวประมง 
 หมูบ่า้นโบราณซงิผงิ ทยีังคงมกีลนิอายของสมยักอ่น 
 ชมววิหลายดา้นของเขางวงชา้ง สญัลกัษณเ์มอืงกุย้หลนิ 
 นังกระเชา้ ชมนาขนับนัไดจนิเคงิ ทสีวยทสีดุของจนี 
 พเิศษ! อาหารรสชาตคินไทย 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีว เพมิ วซีา่เดยีว 

15 – 20 ม.ีค. 2562 24,900.- 5,000.- รวมแลว้ 

รวมวซีา่แลว้ / ไมร่วมคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์270 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

**ไมม่รีาคาเด็ก / ไมแ่จกกระเป๋า** 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ-กุย้หลนิ 

10.30 น. พรอ้มกันทที่าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์CZ โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

13.10 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทนีครหนานหนงิ แลว้กลับขนึเครอืงบนิลําเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิ โดยเทยีวบนิท ีCZ 6100 

18.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ ซงึตังอยูท่างทศิเหนอืของมณฑลกวางส ี 

19.30 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร  

 พักท ีGuilin Woterfall Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

 www.waterfallguilin.com 1 north Shanhu Road Guilin  
   TEL：0773-2822881 2823050 FAX：0773-2822891 2825992 

 

 

 

 

 

 

วนัทสีอง กุย้หลนิ-เขาชวนซาน-ถาํชวนซาน –หมูบ่า้นวฒันธรรมหลเูจยี-สวนจอืโจว-หยงัซวั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  
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  นําท่านสู่สวนชวนซาน ซงึมคีวามหมายว่า เขาทะลุ ตังอยู่ชานเมอืงทางใตข้องเมอืงกุย้หลนิ มี
พนืท ี2 ตารางกโิลเมตร ทัศนยีภาพบรเิวณนีประกอบดว้ยภเูขาและแมนํ่าซงึมคีวามสวยงามมาก ตังอยู่
คนละฝากกบัเขางวงชา้ง จงึสามารถมองเห็นเขางวงชา้งไดจ้ากทนี ีหลังจากนันนําทา่นชมถําชวนซาน 
ถําใหม่ ซงึตังอยู่บรเิวณเชงิเขา ยาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซงึมแีสงระยบิระยับ
เหมอืนครสิตัลทําใหถํ้านคีวามแปลกตาและสวยงาม  

  นําชมหมูบ่า้นวฒันธรรมหลูเ่จยี เป็นหมู่บา้นเกา่ทตีังอยูบ่รเิวณ 2 แมนํ่า 4 ทะเลสาบ ซงึเป็น
สถานท ีทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงในดา้นของเตา้หูแ้ละผลติภณัฑจ์าก ถัวเหลอืง ท่านจะไดพ้บเห็นหมูบ่า้น
โบราณทสีรา้งขนึในสมยัราชวงศห์มงิ และสมัผัสวัฒนธรรมแบบโบราณของชนกลุม่นอ้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *เมนูพเิศษ อาหารพนืเมอืง 

  นําชมสวนจอืโจว ตังอยูบ่นเกาะเล็กๆใจกลางเมอืงกุย้หลนิฝังตะวันออกของแมนํ่าหลเีจยีง ซงึอยู่
ตรงขา้มเขางวงชา้ง สัญลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ถอืเป็น 1 ใน จุดท่องเทยีว 8 แห่งทไีดร้ับความนยิมของ
เมอืงกุย้หลนิ ก่อตังโดยหลวิจงหยวน นักคดิและนักเขยีนทมีชีอืเสยีงในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นผูเ้ขยีน
หนังสอืชอื ZIZHOU'S PAVILION กล่าวถงึความงดงามของสวนจอืโจวในชว่งฤดใูบไมร้่วง สวนแห่งนี
เรมิเปิดใหช้มอยา่งเป็นทางการ ในปี 2011 ภายในสวนแห่งนีท่านจะพบรูปสลักของหลวิจงหยวน และ
ยงัไดช้มววิของภูเขางวงชา้งในมมุมองทแีปลกตาออกไปจากทเีคยผา่นมา 

จากนนันําท่านเดนิทางสู่หยังซวั เมอืงเล็กรมิแมนํ่าหลเีจยีงทมีทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตร์
ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซัว มพีนืที 1,428 ตร.ม. มปีระชากรประมาณ 300,000 คน เป็นเมอืง
ทอ่งเทยีวทมีทีัศนยีภาพนับวา่เป็นสวรรคบ์นดนิทมีชีอืเสยีงทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งมาเยอืนเมอืมาถงึกุย้หลนิ 

18.00 น. ถงึหยงัซวั รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร *สกุเีห็ด 

  พักท ีYangshuo New West Street Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสีาม หยงัซวั-ลอ่งแมน่าํลเีจยีง-หมูบ่า้นชาวประมง-เมอืงโบราณซงิผงิ-ถนนฝรงั 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นลอ่งเรอื ตามรอยประธานธบิด ีบลิ คลนิตนั ทที่าเรอืซงิผงิ เพอืชมความสวยงามของแมนํ่า
หลเีจยีง ทไีดช้อืว่าเป็นแม่นําทมีทีัศนียภาพสวยทสีุดแห่งหนึงของจีน (ล่องสันปลายนํา // ใชเ้วลา
ลอ่งเรอืประมาณ 1.15 ชวัโมง)  

 จากนันเดนิทางไปเยอืน หมูบ่า้นชาวประมงทมีชีอืเสยีงในซงิผงิ และเป็นแหล่งรวมของชาวประมง
โบราณทีขยันขันแข็ง รวมทังไดรั้บการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมตังแต่สมัยราชวงศ์หมงิและราชวงศ์ชงิ
เอาไว ้ชาวประมงพรอ้มเครอืงมอืจับปลาจะออกหาปลาในชว่งกลางคนืและหลอดไฟแสงสสีม้ดงึดดูปลา
ใหเ้ขา้หาเรอืมากยงิขนึ ปกตแิลว้การถา่ยภาพชาวประมงจะมคีา่ใชจ้า่ยเล็กนอ้ย 

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *อาหารพเิศษของเมอืงหยงัซวั 

   นําชม หมูบ่า้นโบราณซงิผงิ เป็นหมูบ่า้นโบราณทยีงัมกีลนิอายของสมยักอ่นทยีงัคงอนุรักษ์ไว ้
จนถงึปัจจบุนั นอกจากนันยงัมสีนิคา้พนืเมอืงต่างๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม 

 เชญิท่านอสิระชอ้ปปิงถนนฝรงั ทีขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับถนนขา้วสาร มีทัง
โรงแรม ผับ บาร ์รา้นอาหาร และยงัมสีนิคา้แบบจนีวางขายมากชนดิ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร *เมนูพเิศษ ปลาอบเบยีร ์
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 พักท ีYangshuo New West Street Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทสี ี  หยงัซวั-กุย้หลนิ-สวนเจ็ดดาว-กูห่นานเหมนิ-ยา่นตงซกีงั-โชวM์IRAGE 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม นําทา่นเดนิทางกลับกุย้หลนิ 

  ชมสวนเจ็ดดาว อทุยานท่ามกลางหุบเขาเขยีวขจ ีสวน
เจ็ดดาวเป็นสาธารณะทีใหญ่ทีสุดในเมืองกุย้หลนิตังอยู่
ทางดา้นตะวันออกของแม่นําหลีเจียง ภายในอุทยานมี
อาณาเขตครอบคลุมพนืทีเนินเขา 7 ลูกทีเรียงกันเหมอืน
กลุ่มดาวหมใีหญ่ มสีถาปัตยกรรมจนีโบราณตังเรยีงรายให ้
ท่านไดผ้่อนคลายอารมณ์ ถ่ายรูปเขาอูฐ ดา้นมแีท่นหนิที
ทา่น บลิ คลนิตัน อดตีประธาณาธบิดสีหรัฐอเมรกิา เคยมา
เยอืนและกลา่วคําปราศัยทนี ี  

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร *อาหารจนีพนืเมอืง 

  นําทา่นชมเขตทอ่งเทยีวทะเลสาบหยงซานหู ประตโูบราณกูหนานเหมนิ ประตูโบราณกหูนานเห
มนิ ตังอยูท่รีมิทะเล สาปหยงซานหู สรา้งขนึครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง อายปุระมาณ 1,300 ปี ไดร้ับ
การปรับปรงุลา่สดุหลังสงครามจนีกบัญปีุ่ น ใหท้กุท่านไดถ้า่ยรปูเป็นทรีะลกึและชมตน้ไทรพันปี ผ่านชม
ทพํีานักขา้ราชการเกา่   

 จากนัน นําทา่นไปชมถนนตนเดนิแหง่ใหมข่องกุย้หลนิ ยา่นตงซเีซยีง  

  อสิระชอ้บปิง เสอืผา้ รองเทา้แฟชนั ของทรีะลกึ ทถีนนคนเดนิเทา้ “ปู้ สงิเจยี” ถนนจงซาน และ
ตลาดใตด้นิกลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอธัยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

20.00 น.  ชมโชว ์MIRAGE GUILIN บนเวทอีลังการ LIJIANG THEATRE (ความจ ุ1,182 ทนัีง) ประทับใจกับ
เพลงหลวิซานเจยี ในภาพยนตร์มนต์รักชาวเรอื ทนํีามาทําดนตรีใหม่ใหเ้ขา้กับยุคสมัย พรวิไหวกับ
บลัเลยก์ายกรรม ลําสมยัดว้ยเทคนคิ ปิดฉากสดุทา้ยเรา้ใจกบักบัชดุมอเตอรไ์ซดไ์ตล่กูโลก ทเีรยีกเสยีง
ปรบมอืดังกระหมึ I WANT TO GO TO GUILIN.                                                                 

 

 

 

 

  

 พักท ีSheraton Hotel หรอืเทยีบเทา่         

https://www.marriott.com/hotels/travel/kwlsi-sheraton-guilin-hotel/  

วนัทหีา้ กุย้หลนิ-นาขนับนัไดจนิเคงิ(รวมกระเชา้ขนึลง)-เจดยีเ์งนิ-เจยด์ทีอง 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม  

 นําทา่นเดนิทางสูห่ลงเซนิ (ประมาณ 2 ช.ม.) เมอืงทอีดุมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม ้แร่
ธาตุต่างๆ นําท่านขนึกระเชา้ชมนาขนับนัไดจนิเคงิหรอืนาขนับนัไดหลุมทองคํา ซงึเป็นแปลงนา
ขนับันไดทอียูส่งู 880 ถงึ 1,180 เมตรเหนือระดับนําทะเล (รวมค่ากระเชา้ขนึ-ลง) จากหลักฐานทาง
ประวัตศิาสตรพ์บวา่นาขนับนัไดนสีว่นใหญ่ถูกสรา้งในสมัยราชวงศห์มงิหรอืประมาณ 600 ปีกอ่น ชมววิ
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ของนาขนับนัไดทมีสีเีขยีวขจขีองขา้วทปีลกูใหมห่รอืสทีองอรา่มในชว่งเก็บเกยีว สมควรแกเ่วลานําทา่น
ลงเขา 

13.00 น. รับประมาณอาหารกลางวันทภีตัตาคาร * อาหารจนีพนืเมอืงชาวจว้ง  

  นําทา่นชมวถิชีวีติของชาวจว้ง ชาวจว้งมอีารยะธรรมและภาษาพูดหลายคําเหมอืนภาษาไทย เชน่ คํา
วา่ ไปเทยีว มงึ ก ูเป็ด ไก ่กนิขา้ว กนิเหลา้ และการนับเลข เป็นตน้ แลว้ เดนิทางกลับกุย้หลนิ 

 ถงึกุย้หลนิ ชมเจดยีเ์งนิ-เจดยีท์อง(ไมข่นึเจดยี)์ แลว้นําทา่นเดนิชมสวนสวยรมิ ทะเลสาบซาห-ูหลงห ู
ชมสะพานแกว้ครสิตัล   

 

 

 

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 พักท ีSheraton Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทหีก กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม แลว้นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.40 น. เดนิทางสูก่ลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCZ6099 

09.40 น. ขากลับผา่นสนามบนิหนานหนงิ พักรอตอ่เครอืงกลบัสวุรรณภมู ิ

11.00 น. โดยเทยีวบนิท ีCZ6099 อําลามณฑลกวางส ี

12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

อตัรานรีวม  
ค่าตัวเครอืงบนิไปกลับ(ตัวกรุ๊ป) / ค่าทพีัก 2 ท่านต่อ 1 หอ้งคู่ / ค่าอาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ / ค่าบัตรเขา้ชม
สถานททีอ่งเทยีวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23 กก. / ชดุภาษี
ตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนี CN TAX) 
 
อตัรานไีมร่วม   
ค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ / ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอกรายการ เป็นตน้ 2. ค่าทําเอกสารของผูถ้อืต่างดา้ว / 
คา่วซีา่ทมีคี่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักทเีกนิพกิัด 3. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิวนัละ 15 หยวน
ตอ่คนตอ่วนั / คา่ทปิคนรถทอ้งถนิ วนัละ 15 หยวนตอ่คนตอ่วนั / คา่ทปิหวัหนา้ทวัรว์นัละ 15 หยวนตอ่วนัตอ่
คน 

หมายเหต ุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั  มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ * ทเีหลอื ชําระกอ่นการเดนิทาง 25 วัน 

หลังจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรับในขอ้ตกลงและเงอืนไข ทบีรษัิทฯ ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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สําเนาหนงัสอืเดนิทาง หนา้ทมีรีปู ทังดา้นซา้ยและดา้นขวา อยา่งชดัเจน ถา้ถา่ยไมช่ดั-มดื-ดํา-ซดีขาวเกนิไป อาจใช ้
ไมไ่ด ้กรณุาแกไ้ข ดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหมค่ะ่ 

เงอืนไขการยกเลกิ   ยกเลกิหลังจากการวางมัดจํา-เก็บค่าใชจ้่าย 5,000 บาท, ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หัก
ค่าใชจ้่ายสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้- เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 
-20 วัน- เก็บคา่ใชจ้า่ย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-9 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีว  สายการบนิ  และตวัแทนการทอ่งเทยีวในตา่งประเทศซงึไม่
อาจรับผดิชอบ 

- ต่อความเสียหายต่างๆ  ทีอยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ทีบริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  
เปลยีนแปลงกําหนดเวลาในตารางบนิ ภยัธรรมชาต ิฯลฯ  หรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึ ทังทางตรง หรอืทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ ฯลฯ   

- ต่อการตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืง อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสาํหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
3. รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน** และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอื
รปูพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั 2 ขา้ง 
 - ไมส่วมเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 

4. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
 - กรณทีเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานที
ศกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียูปั่จจบุนั ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉนิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น 
ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบวา่ หากสถานทูตตรวจสอบไดว้า่ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
5 . โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   
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กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 
(ขอ้มลูนจีะนําไปกรอกในแบบฟอรม์วซีา่จนีตัวจรงิ) 

 
1. ชือ-นามสกุล (ตามหนงัสือเดินทาง ภาษาองักฤษ)_____________________________________________________ 

2. เพศ   □ หญิง   □  ชาย หนงัสือเดินทางเลขที ____________ วนัทีออก_________  วนัหมดอาย_ุ_______________ 

3. สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หม้าย     □ หย่าร้าง 

4. สัญชาติ______________________________________________________________________________________ 

5. วนั/เดือน/ปีเกิด________________________________________________________________________________ 

6. หมายเลขบตัรประชาชน ________________________________________________________________________ 

7. ทีอยูปั่จจุบนัตามทะเบียนบา้น ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________ 

8. เบอร์โทรศพัทบ์า้น_________________ เบอร์มือถือ___________________ E-MAIL _______________________ 

9. อาชีพ_______________________________________________________________________________________ 

10. ชือสถานทีทาํงาน______________________________________________________________________________ 

11. ทีอยูส่ถานทีทาํงาน ____________________________________________________________________________ 

12. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษากรุณาระบุชือสถาบนั___________________________________________________ 

13. ทีอยูส่ถาบนัพร้อมเบอร์โทรศพัท_์_________________________________________________________________ 

14. สมาชิกในครอบครัว 

 15.1  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์______________ 

 15.2  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์______________ 

 15.3  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์______________ 

 15.4  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์______________ 

 15.5  ชือ________________________ สัญชาติ___________อาชีพ______________ความสัมพนัธ์______________ 

16.  ชือบุคคลทีสามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน____________________________________________ 

       ความสัมพนัธ์_____________________________ เบอร์ติดต่อ___________________ 

17.   ท่านเคยเขา้ประเทศจีนหรือไม่______________________________________________________________ 

18.  ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุชือประเทศ และระบุวนัทีเดินทางเขา้ /ออกดว้ย 

 18.1  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 18.2  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 18.3  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 18.4  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 18.5  ประเทศ______________ วนัทีเดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_______________ 

 


