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 ชมเขาอวตารซึ่งถูกนําเอามาเป็ นฉากของภาพยนตร์
 ชมความงามประตูสวรรค์ ของเขาเทียนเหมินซาน...พิสูจน์ความกล้าที่ระเบียงแก้ว
 สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่ งหวง
 ล่องเรื อชมความงาของธรรมชาติที่..แกรนด์ แคนยอน
 มีบินภายใน เดินทางไม่เหนื่อยมาก
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า ไม่ รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 13-18 มี.ค. 58

ราคา

25,900.-

วันแรก

กรุงเทพฯ–กวางเจา–จางเจียเจีย้

09.00 น.

คณะพร้ อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ประตู 9 เคาน์ เ ตอร์ U สายการบิ น CHINA SOUTHERN
AIRLINES โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรั บและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ คสั มภาระและเอกสารการ
เดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
เหิรฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ358
เดินทางถึง สนามบินไป่ หวิน เมืองกวางเจา ซึ่ งเป็ นเมืองเอกตั้งอยูภ่ าคใต้ของมณฑลกวางตุง้ เป็ นเมืองวัฒนธรรม
เก่าแก่อนั ลือชื่ อมาแต่โบราณเล่าลือจนถึ งปั จจุบนั ว่ามีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่ องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวง
ข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุ ดมสมบูรณ์อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขตลอดกาล จึงได้รับการขนาน
นามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้ าว” และ “เมืองดอกไม้ ” หลังผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นําท่านสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

11.55 น.
15.45 น.

คํ่า

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-

1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
19.55 น.
21.30 น.

เหิรฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจีย้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ3381
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานจางเจียเจี้ย หรื อ เมืองต้ าหยง (ชื่ อเก่ า) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมณฑลหู
หนาน ตอนกลางตอนใต้ เป็ นพื้นที่ลกั ษณะโดดเด่นด้านทัศนี ยภาพ พื้นที่กว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7%
ของพื้นที่เป็ นป่ าไม้ ถูกประกาศให้เป็ นเขตอนุ รักษ์ ค. ศ 1982 แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ วนอุทยานแห่ งชาติ,
หุ บเขาซูยแี่ ละภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหิ นทรายกว่า 3,000 ยอด และสู ง
กว่า 200 เมตร ยังมีช่องแคบ, ลําธาร, และนํ้าตก, มีถ้ าํ กว่า 40 ถํ้า ซึ่ งทําให้สถานที่แห่ งนี้ งดงามจนได้รับการ
ประกาศให้เป็ น มรดกโลกปี ค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO
พักที่ ZHANGJIAJIE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ อง

จางเจียเจีย้ -ฟ่ งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-บ้ านเกิดของกวีเสิ่ นฉงเหวิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่ งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่ งหวง(เมืองหงส์ ) เป็ นเมืองที่ข้ ึนอยูก่ บั เขตปกครองตนเองของ
ชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหู หนาน เมื องโบราณหงส์ ต้ งั อยู่ริมแม่น้ าํ ถัว ล้อมรอบด้วย
ขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็ นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ทางด้านวัฒนธรรมอันลํ้าค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิ งหลายร้ อยแห่ ง มีถนนที่ปูดว้ ยหิ นเขียว 20 กว่า
สาย ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุ ก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอนั ตราย ชมบ้านเรื อนสองฟากฝั่งแม่น้ าํ สะพาน
โบราณ เจดียว์ นั่ หมิง หอตัว๋ ชุ่ย ฯลฯ อวดความเป็ นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็ นที่
ระลึก จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม บ้ านเกิดของกวีเสิ่ นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษา
ค้นคว้าโบราณคดี นามอุโฆษของจีนบ้านเกิดของเสิ่ นฉงเหวินเป็ นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ ดา้ นก่อด้วย
อิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหู หนานและได้ตกทอดมาจากปู่ ของเสิ่ นฉงเห
วินอดี ตผูบ้ งั คับการทหารประจํามณฑลกุย้ โจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้ างเป็ นบ้านเกิ ดหลังดังกล่าวท่าน
เสิ่ นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผคู ้ นได้รู้จกั ที่มาที่ไปของเมืองฟ่ งหวง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JIANGTIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

ฟ่ งหวง-จางเจียเจีย้ -ร้ านผ้ าไหม-แกรนด์ แคนยอน(ล่องเรือ + สไลด์ )

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหรของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่ เมือง จางเจียเจีย้ ระหว่างทางให้ท่านได้พกั ผ่อนชมวิวธรรมชาติอนั สวยงาม ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชม ผ้ าไหมจีน สิ นค้ า OTOP ขึ้นชื่ อของจีน นําท่านชม แกรนด์ แคนยอนจางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวแห่ ง

กลางวัน
บ่ าย

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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คํ่า

ใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง นําท่านเดิ นลงระเบียงบันได
700 ขั้น แล้วต่อด้วยทางเลื่ อนไฟฟ้ าความยาว 600 เมตร ให้ท่านได้ ล่องเรื อ ชมความงามของธรรมชาติสถานที่
แห่งนี้ มีภูมิทศั น์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็ นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่

ภาพเขียน 10 ลี(้ รถรางไป-กลับ)-ร้ านใบชา-อุทยานจางเจียเจีย้ (ขึน้ -ลงลิฟต์ แก้ว)-เขาอวตาร
สะพานใต้ หล้าอันดับหนึ่ง-ร้ านนวดฝ่ าเท้ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาอาหารของโรงแรม
นําท่าน นั่งรถรางไฟฟ้ าชมภาพเขียน 10 ลี้ คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่ง
หิ นขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรี ยงรายเป็ นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารู ปร่ างแปลกตาเรี ยงรายกัน โดย
มีลาํ ธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็ นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่
ร้ านใบชา ชิ มชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสี ยง เช่น ชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ฯลฯ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน ขึน้ เขาด้ วยลิฟท์ แก้ วไป่ หลง ลิฟท์แก้วแห่ งแรกของเอเชี ยที่สูง 326 เมตรซึ่ งถูกบันทึกลง Guinness world
Records ในด้านเป็ นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator)
และเร็ วที่สุดในโลก นําท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตีอ้ เี้ ฉียว (สะพานใต้ หล้ าอันดับ 1) ซึ่ งมีทศั นียภาพที่สวยงามราย
ล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่ งภาพยนตร์ ชื่อดัง อวตาร ได้นาํ มาเป็ นฉากในการถ่ายทํา ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์
อัน สวยงาม สมควรแก่ เ วลานํา ท่ า น ลงจากเขาเที ย นจื่ อ ซานด้ว ยลิ ฟ ต์แ ก้ว จากนั้น นํา ท่ า นสู่ ศู นย์ วิ จั ย ทาง
การแพทย์ แผนโบราณ ฟั งเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดี ตถึงปั จจุบนั การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพร
จีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญ
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ JINHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ภาพวาดทราย-ร้ านหยก-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้ าไป-กลับ)-ระเบียงแก้ว-ถํา้ ประตูสวรรค์
ร้ านใยไผ่ ไหม-จางเจียเจีย้ -กวางเจา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยีย้ น สถานที่ซ่ ึ งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิ ง
ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ริเริ่ มศิลปะแบบใหม่ที่เรี ยกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย ที่ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่ น กรวดสี เม็ดทราย
กิ่งไม้ หิ น ฯลฯ มาจัดแต่งเป็ นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ข้ ึนมา ล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมาย
หลายปี ซ้อน จนเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ โลก จากนั้นนําท่านชมอัญมณีลาํ้ ค่ า หยก เป็ นเครื่ องประดับที่นิยมกันอย่าง
แพร่ หลายเพราะเชื่อว่าใส่ แล้วจะช่วยป้ องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไรหยก แหวนหยก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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คํ่า
22.10 น.
23.45 น.

นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยูม่ ณฑลหู หนาน สมัยก่อนเรี ยกว่า ภูเขาหวินเมิง้ ซานหรื อซงเหลียว
ซาน เป็ นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นัง่ กระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่ งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา
40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็ นกระเช้าที่ทนั สมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้ า สัมผัสความแปลก
ใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิ น หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความ
งามของภูเขา ภูผา นับร้อยรู ป ยอดเขาสู งเสี ยดฟ้ า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของ
ยอดเขา ให้ท่านพิสูจน์ความกล้ากับ ระเบียงแก้ว ทางเดิ นเท้าที่ทาํ จากกระจกใสๆ ระยะทางประมาณ 60 เมตร
สร้ างอยู่สูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึ ง 1.4 กิ โลเมตร จากนั้นนําท่านโดยสารกระเช้ าลงที่สถานีกลางเพื่อเปลี่ยนรถ
ท้องถิ่นผ่านเส้ นทาง ทีม่ ีความโค้ ง 99 โค้ งสู่ ถํา้ เทียนเหมินต้ ง หรื อเรี ยกว่ า ถํา้ ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซานเป็ น 1
ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรี ยกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็ น
ถํ้า ประตูน้ ีมีความสู ง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถํ้าประตูสวรรค์ท่านจะได้
ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรู ปชมความงามซึ่ งเคยมีชาวรัสเซี ยได้ขบั เครื่ องบินเล็กลอดผ่าน
ช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่ งหนึ่ ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจาก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน จากนั้นนําท่านแวะชม ผลิตภัณฑ์ทาํ จาก ใยไผ่ไหม ซึ่ งนํามาทําเป็ นเครื่ องนุ่งห่ มในแบบ
ต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย
(หมายเหตุ : การนั่งกระเช้ าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้ าปิ ดซ่ อมบํารุ ง ทางบริ ษัทฯ จะจัดโปรแกรม
อื่นมาทดแทนให้ / การนั่งรถของอุทยานขึน้ ไปบนถํา้ เทียนเหมินซาน หากรถของอุทยานไม่ สามารถขึน้ ไปที่ถํ้า
เทียนเหมินซานได้ ทางบริ ษัทฯ จะไม่ คืนเงิน หรื อหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และการรั กษาความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็ นสํ าคัญ โดยที่ไม่ แจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า)
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เหิรฟ้าสู่ สนามบินกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ3382
เดินทางถึง สนามบินกวางเจา เมืองท่าที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ ว มีเส้นทางคมนาคมเชื่ อมต่อไปยังทุกหนแห่ งใน
จีนและต่างประเทศ ถือเป็ นเมืองที่เป็ นหัวใจของเศรษฐกิจของจีน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
พักที่ JUNXING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ก

กวางเจา–จตุรัสฮวาเฉิง–บ้ านตระกูลเฉิน-ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว-กวางเจา-กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ จตุรัสฮวาเฉิ ง (เมืองแห่ งดอกไม้ ) ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางแห่ งใหม่ของเมืองกวางเจา มีพ้ืนที่ 560,000 ตาราง
เมตร จตุรัสนี้รวบรวมสิ่ งก่อสร้างหลายแห่งอยุใ่ นที่เดียวกัน ซึ่ งมีมากกว่า 39 ตึกก่อสร้าง เช่น พิพิธภัณฑ์กวางตุง้
หอดนตรี หอทีวีที่สูงที่สุดในโลก หอหนังสื อกวางเจา วังเยาวชน ซึ่ งตอนนี้ จดั เป็ นสวนจุรัสที่ใหญาที่สุดของ
เมืองกวางเจา ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศ จากนั้นนําท่านสู่ บ้ านตระกูลเฉิ น ได้สร้างขึ้น
เมื่อปี 1890-1894 เริ่ มสร้างโดยเฉิ น ฮุ่ยหลาน ในการเรื่ ยไรทุนก่อสร้างจากคนในตระกูลเฉิ นรวมกว่า 72 ครอยครัว

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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มีลกั ษณะเหมือนศาลเจ้าจีน เป็ นสถาปั ตยกรรมจีนตอนใต้ ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่กว่า 19อาคาร เชื่ อมต่อ
กันโดยใช้ไม้ แทนตะปู
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ าย
จากนั้นาํ ท่านสู่ แหล่งชอปปิ้ ง ถนนซั่งเซี่ยจิ่ว ซึ่ งเป็ นถนนที่ปิดไม่ให้รถสันจรไปมา เพื่อให้ประชาชนได้เดินชอป
ปิ้ งอย่างอิสระ และเป็ นย่ายที่นิยมมากที่สุดของเมืองกวางเจา สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
19.50 น.
เหิรฟ้าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่ วบินที่ CZ361
22.00 น.
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ......พร้ อมความประทับใจ.....
สํ าคัญมาก หากท่านทีต่ ้ องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
ทุกครั้ งก่ อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟท์ หรื อ เวลา
บิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
*********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการและจะต้ องมีจํานวนผู้โดยสาร
จํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย
อัตราค่ าบริการ
กําหนดการเดินทาง
วันที่ 13-18 มี.ค. 58

ราคา
ผู้ใหญ่
25,900

ราคาเด็ก(มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่2 ท่าน
24,900

ราคาเด็ก(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
23,900

พักเดี่ยว
เพิม่
4,500

ไม่ มีราคาจอยแลนด์
ประกาศ : ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่ งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการ
ออกกฎระเบียบ กําหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริ การ สิ่ งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิง้ เช่น แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แชมพู
หมวกอาบนํ้า รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็ นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่ งแวดล้อม **ดังนั้นกรุ ณานําสิ่ งของใช้
เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**
**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกําหนดไว้ (กรุ ณา
งอาจวางไว้
วางไว้
ในห้าเท้องนํ
การเมื
าท์ ) ในโปรแกรมทัวร์
้ า แล้
ข้ อสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่
ควรทราบ : ร้ านที่ระบุในโปรแกรม
คือ บัวดหิา้ นนอกหรื
มะ, หยก,อชา,
นวดฝ่
า, ไข่
มุกว,คิร้ดาค่นผ้าบริ
าไหม
ซึ่งอจํท่าาเป็นเช็
นต้คอเอ้งบรรจุ
ด้ วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้ กบั นักท่ องเทีย่ วทุกท่ านทราบว่ า ทุกร้ านจําเป็ นต้ องรบกวนทุกท่ านแวะชม ซื้อหรือไม่ ซื้อ
ขึน้ อยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
9. นํ้าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE มีประกาศเปลีย่ นแปลงนํา้ หนัก
และขนาดกระเป๋ าสั มภาระ โดยให้ กระเป๋ าสั มภาระทีโ่ หลดใต้ ท้องเครื่องได้ ท่านละ 1 ใบ มีนํา้ หนักไม่ เกิน 23 กิโลกรัม และ
สั มภาระติดตัวขึน้ เครื่องได้ ท่านละ 1 ชิ้น นํา้ หนักต้ องไม่ เกิน 7 กิโลกรัมถ้ านํา้ หนักและขนาดของกระเป๋ าสั มภาระเกินกว่าที่
สายการบินกําหนดไว้ จะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 11 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 11 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 121 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-

6

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
ไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )
2. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การสํ ารองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสื อเดินทาง
2. ส่ วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
3.เนื่องจากราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่ งเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว
ถ้าผูจ้ องยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจําใดๆ ทั้งสิ้ น และในกรณี ที่ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรื อขอเลื่อน
การเดินทาง ผูจ้ องจะไม่สามารถทําเรื่ องขอคืนค่าตัว๋ หรื อขอคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ เว้นแต่
3.1 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษทั ฯ จะไม่หกั ค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้ายังไม่มีการยืน่ วีซ่า หรื อมีการเสี ยค่าใช้จ่ายอื่นใด
3.2 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรื อ
มีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริ งเท่านั้น
3.3 ผูจ้ องยกเลิกการเดินทาง ตัว๋ เครื่ องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผูย้ กเลิกต้อง
รับผิดชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตัว๋ 3,000 บาท + ค่าตัว๋ เครื่ องบินใหม่ท้ งั หมดในโปรแกรม และวันเดินทาง
นั้นๆ + ส่ วนต่างของภาษีน้ าํ มันเชื้อเพลิง / ตัว๋ 1 ใบ และบริ ษทั ฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า
ตามจริ งเช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้น (ค่าตัว๋ เครื่ องบินของผูท้ ี่ไม่เดินทางที่ออกตัว๋ ไปแล้ว แต่สามารถหาผูเ้ ดินทางใหม่มาแทนได้
ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทําเงินคืนให้ซ่ ึงอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่าน
ได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ฯขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ การจัดหา
นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่ เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่ อาจเรียกร้ องค่ าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จากท่าน
เป็ นจํานวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
11.ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัท ฯ ก่ อนทุก
ครั้ง มิเช่ นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารในการทําวีซ่าจีนสํ าหรับหนังสื อเดินทาง
1. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชาํ รุ ด
2. หนังสื อเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์
4. สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสื อเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วี
ซ่า
5. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน ของผูเ้ ดินทาง
6. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุ ณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
7. กรณี เด็ก, นักเรี ยน, นักศึกษา
- กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ ต้องแนบสู ติบตั รตัวจริ ง, สําเนาสู ติบตั รและสู ติบตั รของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาว
โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
และในกรณี ที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสื ออนุ ญาตให้เดินทาง
8. ข้อมูลจริ งเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทาํ งาน ตําแหน่งงาน ที่อยูป่ ั จจุบนั ที่อยูท่ ี่ทาํ งาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ที่ทาํ งาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ ว่าให้ ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับ
การออกวีซ่า เล่มทีม่ ีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์ ส่ ุ มตรวจทุกวัน)
9. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรี ยมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืน่ วีซ่า ดังนั้นกรุ ณาเตรี ยมเอกสารพร้อมส่ งให้บริ ษทั ทัวร์ อย่างน้อย 5-7 วัน
ทําการ (ก่อนออกเดินทาง)
(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่ วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผูใ้ ช้บตั ร
APEC กรุ ณาดูแลบัตรของท่านเป็ นอย่างดี หากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยูป่ ระเทศจีนอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์
12. กรณี หนังสื อเดินทางชาวต่างชาติ
- ทางบริ ษทั ฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทาํ งานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทํางานใน
ประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทาํ งานในประเทศไทย ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิม่ 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรี ยม
1.พาสปอร์ ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ รู ปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
3.ใบอนุญาตการทํางาน
4.หนังสื อว่าจ้างในการทํางาน
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณี สมรสกับคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่ รับทําวีซ่าให้ พาสปอร์ ตของท่ าน ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรู ปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรื อแต่งหน้าทาปาก
2. นํารู ปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นํารู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรื อรู ปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยืน่ ทําวีซ่า
4. นํารู ปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรื อรู ปที่พริ้ นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายเพิม่ ให้ สถานฑูตจีน เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
 ยืน่ วีซ่าด่ วน 2 วัน เสี ยค่ าใช้ จ่ายเพิม่ ท่านละ 800 บาท
(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
(ต่ างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปทีเ่ ข้ ากลุ่มข้ อตกลงเชงเก้ น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์ แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิร์ก มอลต้ า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์ เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์ เอสโทเนียไม่ สามารถขอวีซ่าด่ วนได้ )
**การขอวีซ่าเข้ าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์ การยื่นวีซ่าโดย
ไม่ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า**
ประกาศ
เนื่องจากสภาวะนํา้ มันโลกที่มีการปรับราคาสู งขึน้ ทําให้ สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํา้ มันขึน้ ในอนาคต ซึ่งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ าภาษีนํา้ มันเพิม่ ตามความเป็ นจริง
**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์ มการขอวีซ่าเข้ าจีน กรุ ณากรอกข้ อมูลดังต่ อไปนี*้ *

(GH) กวางเจา-ฟ่ งหวง-จางเจียเจี้ย-แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน (CZ) 13-18 มี.ค.58 25,900.-
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ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่ านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................................................SURNAME............................................................
สถานภาพ  โสด
 แต่ งงาน
 หม้ าย
 หย่ า
 ไม่ ได้ จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส
....................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
............................................................................................................................................................ รหัสไปรษณีย์.............................. โทรศัพท์
................................. มือถือ...............................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (กรณี ไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
..................................................................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์
............................โทรศัพท์ บ้าน..................................
ชื่อสถานทีท่ าํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)……………………………………………………..
ตําแหน่ งงาน .......................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่สถานทีท่ าํ งาน/สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์หญ่).......................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................โทร..............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้ งเบอร์ ทถี่ ูกต้องทีส่ ามารถติดต่ อท่ านได้ โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้ อมูลโดยตรงกับท่ าน)
ท่ านเคยเดินทางเข้ าประเทศจีนหรือไม่  ไม่ เคย  เคยเดินทางเข้ าประเทศจีนแล้ ว
เมือ่ วันที.่ .................................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน............................ปี ............................
ภายใน 1 ปี ท่ านเคยเดินทางไปต่ างประเทศหรือไม่  ไม่ เคย  เคย โปรดระบุ............................................................................................
เมือ่ วันที.่ .......................เดือน.............................ปี ............................. ถึง วันที.่ .............................เดือน.............................ปี .................................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่ าน พร้ อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME......................................................................
RELATION........................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) =
RELATION........................................................

หมายเหตุ
** กรุ ณากรอกข้ อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้ าเอกสารส่ งถึงบริษัทแล้วไม่ ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่ เติม อาจทําให้ ท่านเกิด
ความไม่ สะดวกภายหลัง ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
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