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วันท่ี ก ำหนดกำร เช้ำ เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 กรุงเทพฯ–กุ้ยหลิน (CZ6100 : 13.00-18.25) X ✈  
GUILIN VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

2 

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้ำขึ้น
ลง)-ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง-กุ้ยหลิน-เขำงวงช้ำง 
ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงิน 
และเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) 
 
 

   
GUILIN VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

3 กุ้ยหลิน-ถ้ ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) 
สะพำนลมฝน-หมู่บ้ำนหลู่เจียชุน-โชว์ MIRAGE 

   
GUILIN VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว 

4 
กุ้ยหลิน-เมืองจ ำลองซ่ง-ร้านหยก-หยำงซั่ว 
ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ ำหลีเจียง(คร่ึงสำย) 
อิสระช้อปปิ้งถนนฝร่ัง-โชว์หลิวซำนเจี่ย 

   
YANGHSHOU VIENNA 
HOTEL  
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

5 
หยำงซั่ว-เขำเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบรำณกู
หนำนเหมิน-ต้นไทรพันปี-อิสระช้อปปิ้ง 
ตลำดใต้ดิน-โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

   
GUILIN VIENNA HOTEL 
หรือเทียบเท่ำระดับ 5 ดำว 

6 กุ้ยหลิน-กรุงเทพฯ (CZ6099 : 08.40-12.00)  ✈ X  

กรุณำเตรียมค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์,ไกด์และคนขับรถ จ ำนวน 180 หยวน/คนตลอดกำรเดินทำง 
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 ก ำหนดกำรเดินทำง  เดือนมีนำคม-ตุลำคม 2561 
วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)–กุ้ยหลิน 

10.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขำออก (ระหว่ำงประเทศ) ชั้น 4 
ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกด้านสัมภาระ และเอกสารให้กับท่าน 

13.00 น.   เหิรฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบินท่ี CZ610 
**แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเคร่ืองเพื่อ
เดินทางต่อสู่ สนามบินกุ้ยหลิน** 

18.25 น. เดินทางถึง สนำมบินเมืองกุ้ยหลิน ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางสี หลังผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

ค่ ำ   รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร   
พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****  

วันท่ีสอง กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นำขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้ำขึ้น-ลง)-ผ่ำนชมหมู่บ้ำนชำวจ้วง-กุ้ยหลิน-เขำงวงช้ำง
โชว์ ELEPHANT LEGEND-เจดีย์เงิน และเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์) 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง) เมืองในหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ าพุร้อนที่มีชื่อเสียง จากนั้นน าท่าน นั่งกระเช้ำขึ้น
สู่ นำขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ซึ่งถูกสร้างขึ้น ตามความลาดชันคด
เคี้ยวจากริมแม่น้ าขึ้นไปบนยอดภูเขา โดยจุดที่สูงที่สุดนั้นอยู่ที่ระดับ 880 เมตร และส่วนที่ต่ าที่สุด
คือ 380 เมตร ช่วงฤดูร้อน นาข้าวจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีเขียวของต้นกล้าที่ปลูกใหม่ๆ ช่วงฤดูใบไม้
ร่วง จะพบกับนาข้าวสีทอง ช่วงฤดูหนาว นาข้าวจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ าค้างแข็ง ก่อเกิดเป็นภูเขา
เงินสวยงามมากๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าทุ่งนาขั้นบันไดที่หลงเซิ่งนี้ส่วนใหญ่ถูก
สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิง หรือประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา สมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเช้ำลงจาก
เขา 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่าน ผ่ำนชม หมู่บ้ำนชำวจ้วง ซึ่งมีอารยธรรม และภาษาพูดหลายค าเหมือนภาษาไทย เช่น ค าว่า 

เป็ด ไก่ และการนับเลข เป็นต้น  จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขำเขียว น้ ำใส ถ้ ำแปลก หินงำม  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง 
  น าท่านชม เขำงวงช้ำง ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าเขางวงช้าง และชมวิวสองฝั่งแม่น้ าหลีเจียง  ชม

โชว์ ELEPHANT LEGEND โดยใช้เขางวงช้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นฉากในการ
แสดง บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยว กับต านานเทพช้าง ผสมผสานมัลติมีเดีย จากนั้นน าท่านชมวิวกุ้ยหลิน
ยามค่ าคืนริมทะเลสาบหรงซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปีก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ได้รับการปรับปรุง
เป็นสวนสาธารณะ และสร้างเจดีย์คู่หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดีย์คู่นั้นเรียกว่า เจดีย์เงิน และเจดีย์
ทอง (ไม่ได้ขึ้นบนตัวเจดีย์) เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน 

   พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว***** 
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วันท่ีสำม  กุ้ยหลิน-ถ้ ำขลุ่ยอ้อ-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สะพำนสำยฝน-หมู่บ้ำนหลู่เจียชุน-โชว์MIRAGE 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ถ้ ำขลุ่ยอ้อ ถ้ าสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน ถ้ าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่
ลึกเข้าไปภายในถ้ า 200 เมตร ตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่ส าคัญ
ที่สุดคือ “วังบาดาล” ที่เคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ าให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯ ครา
เสด็จเยือนกุ้ยหลิน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ร้ำนนวดเท้ำ เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยา
นวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ าใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่ รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” 
สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจ าบ้าน 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย  น าท่านชม สะพำนสำยฝน หรือ สะพำนมังกร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีที่มีเอกลักษณ์ของชาวเมี้ยว 

สะพานสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ า สร้างด้วยไม้ ไม่ใช้ตะปู จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนหลู่เจียชุน 
ตั้งอยู่ติดกับถ่ าหลู่ตี๋ ริมแม่น้ าเถาฮัว เป็นวิว 1 ใน 8 วิวเก่าของกุ้ยหลิน หมู่บ้านนี้มีตั้งแต่ราชวงค์หมิง 
ที่นี้มีชื่อเสียงในการท าเต๋าหู วิธีท าเต้าหูที่มีประวัติ 100 กว่าปีแล้ว  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เผือกอบน้้าผึ้ง 
   น าท่านชม โชว์ MIRAGE บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นั่ง) พลิ้วไหวกับบัลเลย์

กายกรรม ล้ าสมัยด้วยเทคนิค ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก  ที่เรียกเสียง
ปรบมือดังกระหึ่ม 

   พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว****  

วันท่ีสี่  กุ้ยหลิน-เมืองจ ำลองซ่ง-ร้านหยก-ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ ำหลีเจียง(คร่ึงสำย)-ช้อปปิ้งถนนฝร่ัง 
                           โชว์หลิวซำนเจี่ย 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านชม เมืองจ ำลองซ่ง สถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้เมืองจ าลองซ่งเฉิงใน
เมืองหังโจว ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม จากนั้นน าท่านชม ร้ำนหยก ซึ่งเป็น
เคร่ืองประดับน าโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ าค่า 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยำงซั่ว (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่
นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน จากนั้นน าท่าน ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ ำหลีเจียง (คร่ึง
สำย) ได้ชื่อว่าเป็นแม่น้ าที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงราย  
และเลื่อมล้ าสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จน
ก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ าหลีเจียงรวม
กับเหล่าทิวเขา ยังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์  อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก  ที่มีชื่อเสียง
ของจีนอีกด้วย (1 แพ นั่งได้ 4 คน ใช้เวลำ ล่องไป-กลับ โดยประมำณ 30-45 นำที) จากนั้นให้ท่าน 
อิสระช้อปปิ้งถนนฝร่ัง ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ 
บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด 

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...ปลาอบเบียร์  



SHCZKWL6 กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจ๋ี ชม 4 โชว์อลังการ พัก 5 ดาว 6 วัน 5 คืน(CZ) มี.ค.-ต.ค.61/ OH-RE070218         4 

  น าท่านสู่ อัฒจันทร์ริมแม่น้ า ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ าที่มี
ชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว ชื่อชุด โชว์หลิวซำนเจี่ย หรือ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 
เป็นการแสดงที่บอกเล่านิทานพื้นเมืองชาวจ้วง โดยใช้ท้องน้ าเป็นพื้นเวที และหุบเขาเป็นฉากหลัง
สวยงาม การแสดงชุดนี้ก ากับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้ก ากับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก   
 พักที่ YANGSHUO VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว*****  

วันท่ีห้ำ หยำงซั่ว-เขำเซียงกง-กุ้ยหลิน-ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน-ต้นไทรพันปี-ช้อปปิ้งตลำดใต้ดิน 
                            โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เขำเซียงกง  อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ าหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซั่ว 28 
กิโลเมตร ท่านจะได้ชมวิวแม่น้ าหลีเจียงจากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอก
ที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน (ใช้เวลำเดินทำง
ประมำณ 1.30 ชั่วโมง) 

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เห็ด 
บ่ำย  น าท่านชม ประตูโบรำณกูหนำนเหมิน ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นคร้ังแรกในสมัยราชวงค์

ถัง อายุประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญ่ีปุ่น ท่านจะไดถ้่ายรูปเป็นที่
ระลึกและ ชมต้นไทรพันปี จากนั้นน าท่าน อิสระช้อปปิ้งตลำดใต้ดิน ใจกลางเมืองกุ้ยหลินพบกับ
สินค้าต่างๆหลากหลายชนิด สินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลิน ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับ
อบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น  

ค่ ำ  รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟต์พี้นเมือง 
  ระหว่ำงอำหำรค่ ำ ท่านจะได้ชม โชว์เปลี่ยนหน้ำกำก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยน

หน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน 
   พักที่ GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่ำ ระดับ 5 ดำว****  

วันท่ีหก กุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ 

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ บริกำรอำหำรแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน 
08.40 น.   เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ609 

**แวะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นกลับขึ้นเคร่ืองเพื่อ
เดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ** 

12.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........     
 

********ขอบคุณทุกท่ำนท่ีใช้บริกำร********   
     ซื่อสัตย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริกำร คืองำนของเรำ      

(*** กรุ๊ปออกเดินทำงได้ตั้งแต่ 10 ท่ำนขึ้นไป ***) 
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กุ้ยหลิน นำขั้นบันไดหลงจี๋ ชม 4 โชว์อลังกำร พัก 5 ดำว 6วัน 5 คืน (CZ) 

 

อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวรวม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น  
2. ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ ามันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษี

น้ ามันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**รำคำทัวร์นี้เช็คภำษีน้ ำมัน ณ วันท่ี 7 ก.พ. 61 เป็นเงิน 1,520 บำท 
3. ค่ำวีซ่ำจีน ปกติ 4 วันท ำกำร รำคำ 1,500 บำท (ผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย) 

 **กรณยีื่นด่วน 2 วันท ำกำร ช ำระค่ำส่วนต่ำงเพิ่ม 1,050 บำท (ช ำระพร้อมค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือ)   
4. ค่ำโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเคร่ืองดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 
5.  ค่ำยำนพำหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ 

อัตรำค่ำบริกำร (รำคำต่อท่ำน) 

ก ำหนดกำรเดินทำง ผู้ใหญ่  
พักห้องละ 2-3 ท่ำน 

เด็กอำยุ 2-18 ป ี
พักกับผู้ใหญ ่

พักเดี่ยว 
จ่ำยเพิ่ม 

รำคำ 
ไม่รวมตั๋ว 

วันที่ 27 มีนำคม-1 เมษำยน 2561 18,799 บำท 18,799 บำท 4,000 บำท 9,799 บำท 

วันท่ี 19-24 เมษำยน 2561 20,799 บำท 20,799 บำท 4,000 บำท 11,799 บำท 

วันท่ี 24-29 พฤษภำคม 2561 19,799 บำท 19,799 บำท 4,000 บำท 10,799 บำท 

วันท่ี 21-26 มิถุนำยน 2561 19,799 บำท 19,799 บำท 4,000 บำท 10,799 บำท 

วันท่ี 12-17 กรกฎำคม 2561 19,799 บำท 19,799 บำท 4,000 บำท 10,799 บำท 

วันท่ี 16-21 สิงหำคม  2561 19,799 บำท 19,799 บำท 4,000 บำท 10,799 บำท 

วันท่ี 6-11 กันยำยน 2561 20,799 บำท 20,799 บำท 4,000 บำท 11,799 บำท 

วันท่ี 25-30 ตุลำคม 2561 20,799 บำท 20,799 บำท 4,000 บำท 11,799 บำท 
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6. น้ ำหนักสัมภำระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเคร่ืองได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ าหนักต้องไม่เกิน 5 
กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครอง
ผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี 
ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงคร่ึงหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อม
อยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ 
หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หมำยเหตุ ** ในกรณีลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงเพื่อให้คลอบคลุมในเร่ืองของสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัท ฯ ***ท้ังนี้อัตรำเบี้ยประกันเร่ิมต้นท่ี 330 บำท ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลำกำรเดินทำง 
กำรประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจ าตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้อง
กับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่
ภายใต้อ านาจของสุรายาเสพติด , บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท  การแท้งบุตร , การบาดเจ็บเนื่องมาจาก
อาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน  (Terrorism, Hijack, 
Skyjack) และ อ่ืนๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั 

8.  ค่ำบริกำรดังกล่ำว (ข้อ 1-7) เป็นค่ำบริกำรเฉพำะผู้เดินทำงที่เป็นชำวไทยเท่ำนั้น!!! ต 
อัตรำค่ำบริกำรดังกล่ำวไม่รวม 
1.  ค่ำท ำหนังสือเดินทำงทุกประเภท 
2. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ฯลฯ 
3. กรุณำเตรียมค่ำทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้ำทัวร์ รวม 180 หยวนต่อคน (เด็กช ำระทิปเท่ำกับผู้ใหญ่) 
4. ค่ำภำษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง 
ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 

5. ค่ำวีซ่ำจีนส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
6. ค่ำทัวร์ชำวต่ำงชำติ เก็บเพิ่ม 600 หยวน/ท่ำน/ทริป 
เงื่อนไขกำรท ำกำรจอง และช ำระเงิน 

1. ในกำรจองคร้ังแรก ช าระมัดจ า หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง) พร้อมส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

2. ส่งหนังสือเดินทำงตัวจริง, พร้อมรูปถ่ำย จ ำนวน 2 รูป (ตำมกฎของกำรขอวีซ่ำจีนในหัวข้อด้ำนล่ำง) และเอกสำร
ท่ีให้กรอกท้ำยโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย ก่อนเดินทำง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันท้าการ ช้าระค่า
ส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตรำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น)  

3. ช ำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 25 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)   
กำรยกเลิกกำรเดินทำง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
    แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 
    แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  ค่าตั๋ว
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เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 
 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น 

Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ 
ข้อควรทรำบก่อนกำรเดินทำง 
 คณะทัวร์ครบ 10 ท่ำนออกเดินทำง มีหัวหน้ำทัวร์ไทยเดินทำงไป-กลับ พร้อมกับคณะ 
 ตำมนโยบำยร่วมกับกำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง ก ำหนดให้มีกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพื้นเมืองให้
นักท่องเท่ียวท่ัวไปได้รู้จักคือ ร้านหยก, ร้านนวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจ ำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพรำะมี
ผลกับรำคำทัวร์ จึงเรียนให้นักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบว่ำร้ำนทุกร้ำนจ ำเป็นต้องรบกวนทุกท่ำนแวะชม ซึ่งจะใช้เวลำ
ร้ำนละประมำณ 60-90 นำที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับควำมพอใจของลูกค้ำเป็นหลัก ไม่มีกำรบังคับใดๆ ท้ังสิ้น  หำก
ท่ำนปฏิเสธที่จะไม่เข้ำร้ำนดังกล่ำว ทำงบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจำกท่ำนเป็นจ ำนวนเงิน 400 หยวน/ 
คน/ วันท่ีไม่เข้ำร้ำน 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบร่ืน 
และเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ                                                                                        
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ  ปฏิวัติและอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,  การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,  ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว 
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตรำค่ำบ 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ  ก่อนทุกคร้ัง  มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำจีนส ำหรับหนังสือเดินทำงไทย  

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
หมำยเหตุ : หนังสือเดินทำงต้องไม่มีกำร ช ำรุดใดๆ ท้ังสิ้น ถ้ำเกิดกำรช ำรุด เจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ -ออกเมือง จะ
ปฏิเสธกำรขอออกนอกประเทศของท่ำนได้  

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง ส าหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
3. รูปถ่ำยหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูปจ ำนวน 2 ใบ ขนำด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขำวเท่ำนั้น!!  

ข้อห้ำม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง 
แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดท างาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีด า หรือ
กรอบแว่นสีด า, ห้ามสวมใส่เคร่ืองประดับทุกชนิด เช่น ต่างห ูสร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น  
รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า 
รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพร้ินซ์จากคอมพิวเตอร์  
รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  
**ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่ง
หนังสือเดินทาง  

4. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)  
5. กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี เดินทำง ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
  เดินทำงพร้อมพ่อแม่ / เดินทำงพร้อมพ่อ หรือ แม ่  

1. ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง 
  2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
  3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
  เดินทำงพร้อมญำต ิ  

1. ส าเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ท้ังนี้กรณีเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง 
2. ส าเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่  
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่  
4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ 
5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปท าที่เขตหรืออ าเภอเท่านั้น 

6.  ผู้เดินทำงท่ีชื่อเป็นชำย แต่รูปร่ำง หน้ำตำเป็นหญิง (สำวประเภทสอง) ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น  
2. หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 
3. ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
4. ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า 

7.  กรณีหนังสือเดินทำงชำวต่ำงชำติ ใช้เอกสำรเพิ่มเติม จำกข้อ 1-3 ดังนี้ 
1. ใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการท างานแล้วไม่ต่ ากว่า 3 – 6 เดือน หำกไม่ได้
ท ำงำนในประเทศไทย ผู้เดินทำงต้องไปด ำเนินกำรขอวีซ่ำเข้ำประเทศจีนด้วยตนเอง 
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2. หนังสือรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์ 
3. ส าเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ า 100,000 บาท 
4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรส 
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำหนังสือเดินทำงคนต่ำงชำติในกรณีท่ีทำงบริษัทฯ สำมำรถขอวีซ่ำให้ได้ 
 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท 
 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอ่ืนๆ (กรุณำสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยขำย) 
ประเทศท่ีไม่สำมำรถขอวีซ่ำจีนแบบด่วนได้   
ต่างชาติฝร่ังเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
เนเธอแลนด ์โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย 

8. กรณีหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เน่ืองจาก
ผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนท าการยื่นวีซ่า 

9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง  
น้อย 10 วันท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

10.  โปรดท ำควำมเข้ำใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์
ของสถานทูต และบางคร้ังบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า   

11.  ผู้ท่ีประสงค์จะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการท าวีซ่าจีน ท่าน
จะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า -ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาใน
รายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

  
       ** ก่อนท ำกำรจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณำอ่ำนโปรแกรมอย่ำงละเอียดทุกหน้ำ และทุกบรรทัด เนื่องจำก

ทำงบริษัทฯ จะอิงตำมรำยละเอียดของโปรแกรมที่ขำยเป็นหลัก ** 
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    ผูเ้ดนิทำงกรุณำกรอกเอกสำรด้ำนล่ำงนี!้!!! 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศจีน 

**กรุณำกรอกรำยละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตำมควำมเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง** 
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตำมหน้ำพำสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถำนภำพ      โสด  แต่งงำน            หม้ำย            หย่ำร้ำง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตำมทะเบียนบ้ำน (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
........................................................................................................................................................................................
......................................รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศัพท์บ้ำน..................................มือถือ............................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตำมทะเบียนบ้ำน / ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
........................................................................................................................................................................................
............................................................... .... ... .. .. .........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้ำน............................................... 
ชื่อสถำนท่ีท ำงำน / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต ำแหน่งงำน................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถำนท่ีท ำงำน  / สถำนศึกษำ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทร................................ 
**กรณีเกษียณอำยุงำน กรุณำกรอกชื่อสถำนท่ีท ำงำน/ ท่ีอยู่ ท่ีเคยท ำงำน...................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................โทร................................ 
(ส ำคัญมำก กรุณำแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สำมำรถติดต่อท่ำนได้โดยสะดวก ทำงสถำนทูตจะมีกำรโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่ำน) 
ท่ำนเคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทำงเข้ำประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
ภำยใน 1 ปี ท่ำนเคยเดินทำงไปต่ำงประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันท่ี................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันท่ี.......................เดือน........................ปี..................... 
รำยชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ำน พร้อมระบุควำมสัมพันธ์ (ภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ควำมสัมพันธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมำยเหตุ 
** ถ้ำเอกสำรส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทำงบริษัทอำจมีกำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติม  อำจท ำให้ท่ำนเกิดควำมไม่สะดวกภำยหลัง  ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของตัวท่ำนเอง  จึงขออภัยมำ ณ ท่ีนี้  (โปรดท ำตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด) 


