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 กุ้ยหลิน....ขึน้ ชมเขางวงช้ าง ขึน้ ชมเจดีย์ทอง ชมถํา้ ขลุ๋ยอ้อ
 หลงเซิ่น...สันหลังมังกรหลงจี๋ นาขั้นบันไดทีส่ วยทีส่ ุ ด พร้อมชมการแสดงของเผ่าเย้าแดง
 ชม 3 โชว์ โชว์ ประจําเมือง Dream Like Lijiang , โชว์ สุดสวยใหม่ ล่าสุ ด MIRAGE และ
โชว์ แม่ นํา้ Impression Liu Sanjie
 พักโรงแรม UP GRADE 5 ดาว (ไม่ แขวนป้ าย)
** ราคานีช้ ัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่ าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว**
** ราคานีไ้ ม่ แจกกระเป๋ า // ไม่ รวมทิป // ไม่ มรี าคาเด็ก **
กําหนดการเดินทาง

วันที่ 13-18/20-25/27มี.ค.-01เม.ย. 58

วันแรก

สนามบินดอนเมือง-กุ้ยหลิน-กระเช้ าเหยาซาน-โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

05.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ 1
เคาน์ เตอร์ สายการบิน นิวเจน แอร์ เวย์ (E3) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สั มภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่ าน
(เวลาโดยประมาณ) เหิ รฟ้ าสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่ องเที่ยวทีม่ ีชื่อเสี ยงของมณฑลกวางสี โดยเที่ยวบินเหมาลํา
พิเศษที่ E3 8621 ** มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
(เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน เป็ นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวางสี มณฑลทางภาคใต้ของ
ประเทศจีน ซึ่ งมีพ้นื ที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันตกติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนื อติด
กับกุย้ โจว ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อติดกับหู หนัน ทางตะวันออกเฉี ยงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย
และทางตะวันตกเฉี ยงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็ นเปลือกโลกหิ นปูน และมีเทือกเขาขนาดเล็กที่
ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสําคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน ประเทศจีนเป็ นเขตหิ นปูนขาวที่มาก
ที่สุดในโลก ด้วยเหตุน้ ีเองจึงมีถ้ าํ หิ นปูนอยูม่ ากมาย นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

08.20 น.
11.50 น.

กลางวัน

(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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บ่ าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่ งอยูช่ านเมืองกุย้ หลิน เพื่อ นั่งกระเช้ าลอยฟ้า ขึ้นยอดเขาความสู ง
ประมาณหนึ่งพันสองร้อยฟิ ตอากาศที่น้ ีจะหนาวเย็นตลอดปี ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพทัว่ เมืองกุย้ หลินอัน
สวยงามยิง่ กลุ่มเขาบางลูกแลดูคล้ายพระพุทธไสยาสน์แม่น้ าํ หลี่เจียงเสมือนพญามังกรไหลตลอดแนวคดโค้ง
ขนานสองฝั่งแม่น้ าํ ด้วยเขาหิ นปูนสลับซับซ้อนรู ปทรงแปลกตาบวกกับจินตนาการของมนุษย์ สมกับคํากล่าวของ
คนจีนโบราณที่วา่ ทิวทัศน์กุย้ หลิน งามลํ้าเลิศในปฐพี นําท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ ไหม ซึ่งนํามาทําเป็ น
เครื่ องนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมโชว์ เด่นประจําเมืองกุย้ หลินที่ท่านพลาดไม่ได้ DREAM LIKE LI RIVER “ม่ งว่านหลีเจียง” เป็ นการ
แสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว แม่น้ าํ หลีเจียงถูกนํามาเป็ นตัวเชื่อมเพื่อเล่า
เรื่ องราวของสรรพสิ่ งที่ผกู พันอยูก่ บั สายนํ้า เช่น ภูเขา ต้นไม้ สัตว์ต่างๆ แมลง หรื อแม้กระทัง่ สิ่ งมีชีวติ ที่อยูใ่ ต้ลาํ
นํ้าหลีเจียง ม่งว่านหลีเจียงมีการลงทุนสู งในเรื่ องการออกแบบเสื้ อผ้า ฉาก และแสงสี
พักที่ GRAND LINK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว (ไม่ แขวนป้าย)

วันทีส่ อง

กุ้ยหลิน-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋-หมู่บ้านเย้ าแดง-กุ้ยหลิน-ร้ านนวดฝ่ าเท้ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อําเภอหลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ ป่ าไม้ แร่ ธาตุ เป็ นเมืองนํ้าพุร้อนที่
มีชื่อเสี ยงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเย้า นําท่านชม หลงจี๋
หรือสั นหลังมังกร นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยูใ่ นทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของอําเภอ
หลงจี๋ แถบหมู่บา้ นเหอผิง เนื่ องจากบริ เวณนี้ไม่มีพ้นื ที่ราบ ชาวบ้านจึงทํานาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่
ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนิ นเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่ วนภูเขาสู งก็ดูเหมือนเจดียแ์ ต่ละขั้นแต่ละชั้น
สลับซ้อนเรี ยงกันสู งขึ้นเรื่ อยๆช่างอัศจรรย์ยงิ่ นําท่านเที่ยว หมู่บา้ นเย้าแดง ชิมชานํ้ามันประเพณี ตอ้ นรับแขกบ้าน
แขกเมือง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง)
นําท่านกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมณฑลกวางสี กุย้ หลินมีการก่อชั้นของ
แผ่นดินหิ นปูนตามธรรมชาติ ซึ่ งยังคงดําเนินอยูอ่ ย่างไม่หยุดยั้ง กุย้ หลินจึงมีภูเขาที่มีรูปร่ างแปลกตาและมีถ้ าํ
สวยงาม มีแม่น้ าํ หลีเจียงไหลผ่าน มีถ้ าํ หิ นปูนอยูม่ ากมาย เกิดเป็ นภูเขางวงช้าง เขาฝูปอหรื อเขาขาด ยังมีถ้ าํ เจ็ดดาว
ถํ้าขลุ่ยอ้อ จึงทําให้กยุ้ หลินได้รับขนานนามว่า เมืองแห่ง เขาเขียว นํ้าใส ถํ้าแปลก หิ นงาม นําท่านชม ร้ านนวดฝ่ า
เท้า ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริ การนวดฝ่ าเท้า และซื้ อยาแก้น้ าํ ร้อนลวก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ GRAND LINK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว (ไม่ แขวนป้าย)

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

วันทีส่ าม

ถํา้ ขลุ่ยอ้อ-ร้ านใยไผ่ ไหม-กุ้ยหลิน-หยางซั่ว-ล่องแม่ นํา้ ลีเ่ จียง (ล่องสั้ น)-โชว์ แม่ นํา้ -จางอวีโ้ หมว

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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คํ่า

นําท่านสู่ ถํา้ ขลุ่ยอ้ อ หรือ หลูตเี้ หยียน ถํ้าสวยกะทัดรัดในกุย้ หลิน เป็ นถํ้าเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่
ลึกเข้าไปภายในถํ้าประมาณ 200 เมตร ท่านจะตื่นใจไปกับหิ นงอกหิ นย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่
สําคัญที่สุด คือ “วังบาดาล” โดยเคยใช้เป็ นสถานที่จดั เลี้ยงอาหารคํ่าให้กบั คณะของสมเด็จพระพี่นางฯ ครั้งเสด็จ
เยือนกุย้ หลินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 นําท่านแวะชม การผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่ งนํามาทําเป็ นเครื่ องนุ่งห่มใน
แบบต่างๆ มากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริ มแม่น้ าํ หลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า
1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็ นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จกั รยานชม
ธรรมชาติบริ สุทธิ์ นําท่าน ล่องเรื อแม่น้ าํ หลี่เจียง (ล่องสั้น) ชมความงามของแม่น้ าํ หลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่ อย
เลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ ยนับพันที่มีรูปร่ างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผูผ้ า่ นชมให้ท่านพิสูจน์ดงั คํา
กล่าวที่วา่ กุย้ หลินเป็ นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ าํ สวยใสที่สุดในโลก ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
ก่อนนอนคืนนี้ นําท่านสู่ โรงละครกลางแจ้ งริมแม่ นํา้ ความจุ 2,000 ที่นงั่ โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ าํ ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองหยังซัว่ ชื่อชุ ด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตํานานแม่
เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อ เสี ยงเป็ นที่รู้จกั ดีทวั่ ประเทศจีน การแสดงชุดนี้กาํ กับการแสดงโดย
“จางอวี้โหมว” ผูก้ าํ กับหนังชื่ อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุ ดอลังการไว้ในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ ก
ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้ จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้
อย่างดื่มดํ่า แสงไฟและแสงจันทร์ เสี ยงเพลงและเสี ยงพลิ้วไหวของไผ่ออ้ ขุนเขาริ มนํ้า และเครื่ องประกอบฉาก
ทันสมัยเสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่ วม 600 ชีวติ จะเรี ยงร้อยออกมาเป็ นการแสดง ที่มี
คําจํากัดความลึกซึ้ งกว่าคําว่า “สิ นค้าแห่งการท่องเที่ยว” หาก แต่เป็ นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่ควรพลาดชม
*** โปรดทราบ เนื่องจากเป็ นโรงละครกลางแจ้ ง หากระดับนํา้ ในแม่ นํา้ หลีเจียงสู ง อากาศหนาวหรื อมีฝนตกหนัก
มากจนทําให้ ประกาศงดการแสดง ทางบริษัทฯจะจัดรายการล่ องสี่ ทะเลสาบหนึ่งแม่ นํ้าทดแทนให้ ทเี่ มืองกุ้ยหลิน
ในคืนวันที่ห้าของการเดินทาง แต่ หากบัตรได้ ถูกใช้ ไปแล้ วมีการเข้ าชมแล้ วจะไม่ มีการคืนค่ าบริการใดๆ ***
พักที่ NEW WEST STREET HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว (ไม่ แขวนป้าย)

วันทีส่ ี่

หยางซั่ว-กุ้ยหลิน-เมืองโบราณต้ าชวี-ร้ านหยก-ถํา้ มงกุฎ-โชว์ MIRAGE GUILIN

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ อําเภอหลิงชวน จากนั้นนําท่านชม เมืองโบราณต้ าชวี ที่มีอายุกว่า 200 ปี ถือเป็ น 1 ใน 4 เมือง
โบราณของมณฑลกวางสี ที่ยงั คงความเก่าแก่ของสิ่ งปลูกสร้างไว้เป็ นอย่างดี เมืองโบราณนี้สร้างเรี ยงรายไปตาม
แม่น้ าํ หลีเจียงเป็ นระยะทางถึง 2 กิโลเมตร เป็ นเมืองโบราณที่ยงั คงสิ่ งก่อสร้างแบบคลาสสิ กแบบดั้งเดิมไม่มีการ
ตกแต่งโคมหรื อแสงไฟ เพื่อเพิ่มสี สันเหมือนที่เมืองโบราณเฟิ่ งหวาง และเมืองโบราณลี่เจียง แล้วเดินทางไปยัง

กลางวัน
บ่ าย

(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

สวนมังกรพ่นนํ้า สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ECO TOURISM แห่งใหม่ จากนั้นแวะชม หยก ที่มีคุณภาพและมี
ชื่อเสี ยงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ กําไลหยก แหวนหยก หรื อ ผีเซี ยะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสี ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ถํา้ มงกุฏ (CROWN CAVE) ถํ้าใหม่ต้ งั อยูร่ ิ มแม่น้ าํ หลีเจียง ตัวถํ้ามีพ้นื ที่เชื่ อมต่อมาจาก 4 ถํ้าย่อย แบ่ง
ออกเป็ น 3 ชั้น ยาวประมาณ 12 กม. ชั้นล่างสุ ดจะมีธารนํ้าใต้ดินไหลผ่าน ถํ้ามงกุฎมีการผสมผสานระหว่างการ
เที่ยวธรรมชาติกบั เทคโนโลยีสมัยใหม่ นําท่านเดินชมหินงอกหินย้ อยที่สวยงาม นัง่ เรื อแจวและนัง่ รถไฟเล็กลัด
เลาะชมใต้ถ้ าํ แล้วนําท่านขึ้นลิฟต์ดูววิ มุมสู งภายใน
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม โชว์ MIRAGE GUILIN บนเวทีอลังการ LIJIANG THEATRE (ความจุ 1,182 ที่นงั่ ) ประทับใจกับ
เพลงหลิวซานเจี่ย ในภาพยนตร์ มนต์รักชาวเรื อ ที่นาํ มาทําดนตรี ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย พริ้ วไหวกับบัลเลย์
กายกรรม ลํ้าสมัยด้วยเทคนิค ปิ ดฉากสุ ดท้ายเร้าใจกับกับชุ ดมอเตอร์ ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรี ยกเสี ยงปรบมือดังกระหึ่ ม
I WANT TO GO TO GUILIN.
พักที่ GRAND LINK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว (ไม่ แขวนป้าย)www.grandlinkhotel.com

วันทีห่ ้ า

กุ้ยหลิน-เขางวงช้ าง (ขึน้ เขา)-ร้ านใบชา-วัดเหนินเหยิน-ร้ านผ้ าไหม-ถํา้ พระงาม
ชมด้ านนอกเจดีย์เงิน-ขึน้ ชมเจดีย์ทอง-ถนนคนเดิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน ขึ้นบนเขางวงช้ าง สัญลักษณ์เมืองกุย้ หลิน ชมวิวสองฝั่งแม่น้ าํ หลีเจียงในตัวเมือง บนเขาเป็ นที่ต้ งั ของ
เจดียท์ รงเจกัน ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) ล้อมรอบด้วยต้นไม้เขียวขจี บนเจดียป์ ระดิษฐาน
องค์โพธิ สัตว์ผเู่ สี ยน ซึ่ งชาวกุย้ หลินศรัทราในความศักดิ์สิทธิ์ ช่วงวันหยุดจึงมีคนมาอธิ ษฐานขอพรมากมาย
จากนั้นนําท่านแวะ ร้ านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียวที่ได้ชื่อว่าเป็ นชาเขียวที่ดีที่สุดของจีน นําท่านไป นมัสการเจ้า
แม่กวนอิม ที่วดั เหนินเหยิน เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุด และตั้งอยูใ่ จกลางเมืองกุย้ หลิน มีแต่แม่ชีที่อาศัยอยูใ่ นวัดแห่งนี้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชม ร้ านผ้าไหมจีน ของจีนชมวิธีการนําเส้นไหมออกมาผลิตเป็ นสิ นค้าทั้งใช้เครื่ องจักร และ
แรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทําไส้นวมผ้าห่ มไหมซึ่ งเหมาะกับการซื้ อเป็ นทั้งของฝากและใช้เอง นํา
ชม ถํ้าพระงาม ชมพระพันมือและพระนอนแกะสลักหิ นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน นําท่านชม บริ เวณด้านนอก
ของเจดีย์เงิน และนําท่าน ขึ้นชมเจดีย์ทอง ตั้งอยูใ่ นบริ เวณทะเลสาบซานหู ซึ่ งบริ เวณนี้ เมื่อ 900 ปี ก่อนเคยเป็ นคู
เมือง ภายหลังได้ปรับปรุ งให้เป็ นสวนสาธารณะและกลางทะเลสาบได้มีการสร้างเจดียเ์ งิน-ทอง ขึ้น 2 องค์ ความ
สู งประมาณ 42 เมตร สู ง 9 ชั้น โดยเจดียอ์ งค์ทองสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็ นเจดียท์ องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ส่ วนเจดียเ์ งินนั้นสร้างด้วยปูนสี เงิน โดยมีอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

กลางวัน
บ่ าย

คํ่า

(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-

4

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
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อิสระให้ท่านช้อบปิ้ งที่ ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิ งเจีย” ตามอัธยาศัย พบกับสิ นค้าต่างๆ หลากหลายชนิด สิ นค้า
พื้นเมืองกุย้ ยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กยุ้ หลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็ นต้น
พักที่ GRAND LINK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว (ไม่ แขวนป้าย) www.grandlinkhotel.com

วันทีห่ ก
เช้ า
12.50 น.
14.20 น.

กุ้ยหลิน-สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(เวลาประมาณ) เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินเหมาลําพิเศษที่ E3 8622
** มีบริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
(เวลาประมาณ) เดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
***สํ าคัญมาก หากท่านทีต่ ้ องการออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
ก่อนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟท์ หรือ เวลาบิน 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 23-28/30 ม.ค.-04 ก.พ. 58
วันที่ 13-18 ก.พ. 58
วันที่ 06-11/13-18/20-25 มี.ค.58
วันที่ 27มี.ค.-01เม.ย.58

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก (มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

ราคาเด็ก
(ไม่ มีเตียง)
นอนกับผู้ใหญ่
2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิม่

20,900

20,900

20,900

6,500

* ไม่ รับจอยแลนด์ // INFANT – อายุไม่ ถึง 2 ปี (นับวันเดินทาง) / ไม่ มีทนี่ ั่ง ราคา 6,500 บาท *
ข้ อควรทราบ :
ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่ าเท้า, ไข่มุก, ร้านผ้าไหม ซึ่งจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมี
ผลกับราคาทัวร์ จึงเรี ยนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้ อหรื อไม่ซ้ื อขึ้นอยูก่ บั
ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตรานีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่ งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ ขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ยอ่ มอยู่ ใน
ข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ าํ มัน
9. นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง ท่านละ 15 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่ องท่านละ 5 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. กระเป๋ าเดินทาง
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าํ หนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 15 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทําหนังสื อเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริ การหัก ณ ที่จ่าย
8. ค่ าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่ อคน ต่ อวัน แปลว่า
เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ ายทิปไกด์ 60 หยวน คนขับ 60 หยวน รวมเป็ น 120 หยวน ต่ อคน
การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
4. ยกเว้ นกรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศและไม่ อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่ น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่ าทัวร์ ท้งั หมดเนื่องจากค่ าตั๋วเป็ นการเหมาจ่ ายในเทีย่ วบินนั้นๆ
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.
4.
5.
6.
7.

(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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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
มีค่าใช้จา่ ยอื่นใด 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
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
(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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นี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น 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 อเดินทางต่างด้าวจะต้องทําเรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่ งเอกสารยืน่ วีซ่า
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)
10. โปรดทําความเข้ าใจว่ าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยืน่ วีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นระเบียบ
การยืน่ เอกสาร เป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ ไม่ ทราบล่วงหน้ า
11. ผูท้ ี่ประสงค์จะใช้หนังสื อเดินทางราชการ หรื อ ใช้บตั ร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทําวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริ ษทั ทัวร์ ฯ 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
(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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- กรณี หนังสื อเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผูเ้ ดินทางต้องไปดําเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่ องจากผู ้
เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
ค่ าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าหนังสื อเดินทางคนต่ างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ ได้
1. หนังสื อเดินทางของคนอเมริ กนั จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท
2. หนังสื อเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม 100 บาท
- เอกสารทีต่ ้ องเตรียม
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
(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) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-
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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/ 086-355-1914 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
**กรุ ณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง**
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 พือ่ ประโยชน์ ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่ งครัด)
** แผนกกงสุ ล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970, 0-2245-7033
(GH) บินตรง กุย้ หลิน-หลงเซิ่น-หยางซัว่ -ถํ้ามงกุฎ-ชม 3 โชว์ 6 วัน 5 คืน (E3) มี.ค. 58 20,900.-

10

