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วนัแรก        สนามบินสุวรรณภูม ิ- เมอืงหนานหนิง                                           (-/-/D)  

11.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตู 10 เคาเตอร์ U สายการบิน China Southern Airlines 
โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหค้วามสะดวก เร่ืองเอกสารการเดินทางใหแ้ก่ทุกท่าน 

13.25 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองหนานหนิง โดยสายการบิน China Southern Airlines เท่ียวบินท่ี CZ 6100 
16.25 น. คณะเดินทางถึง เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เขตปกครองชนชาติจว้ง หรือเขตปกครองตนเองกว่างซี  

จุดเด่นโปรแกรม..!!  

 เดินทางโดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)  

 เมืองหนานหนิง เขตปกครองชนชาติจว้ง หรือ เขตปกครองตนเองกวา่งซี 

 น ้าพหุา่นฟ้าจิ้งซี  ซ่ึงเป็นที่รูจ้กักนัในนาม หลงิเฉวยีน เป็น1 ใน 8 ของสถานที่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของจงิซี   

 ชม น ้ าตกเตอ๋เทียน ซ่ึงเป็นน ้ าตกชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

 ลอ่งเรือไม่ไผ่ ชมววิเหมิงสื่อเถียนเหยียน ซ่ึงเป็นจุดชมววิ ระดบัชาติ AAAA 

 ชม การแสดงชนเผ่าเผาะนอ้ย ซ่ึงเป็นโชวท์ี่ทุกวนัน้ี หาดูไดย้ากมาก 

 ชม ถ ้ากูหลง ถ ้าที่เป็นดนิแดนมหศัจรรยท์ี่งดงามอกีแหง่หน่ึงในประเทศจนี   
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 มีเมืองหลวงคือนครหนานหนิง ซ่ึงหนานหนิงอยูติ่ดกบัมณฑลกวางตุง้ ฮ่องกง มาเก๊า หนานหนิง 
 ตั้งอยูต่รงกลางลุ่มน ้าหนานหนิง และ อยูบ่นสองฝ่ังของแม่น ้ายงเจียง เมืองน้ีมีชาวจว้งอยูเ่ป็นจ านวน

มาก จึงไดมี้ช่ือเรียกว่า กว่างซีจว้ง ปัจจุบนัชาวจว้งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่สองกลุ่มคือ กลุ่มจว้งเหนือ  
 และจว้งใต ้ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร 
18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี NANNING MO LI HUA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง หนานหนิง - จิง้ซี - น า้พหุ่านฟ้าจิง้ซี - ถ า้กหูลง                                                                 (B/L/D)                                                                                      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองจิ้งซี ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตชายแดนภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ของเมืองกวางสี มีประชากร

กว่า 90% เป็นชาวจว้ง ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจิ้งซี ในช่วงฤดูร้อนจะไม่ร้อน ฤดูหนาวจะไม่หนาว มีภมิูทศัน์
ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียวมีจ านวนมาก ทิวทศัน์สวยเหมือนกุย้หลิน สภาพภมิูอากาศ
เหมือนคุนหมิง  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านชม น ้าพุห่านฟ้าจิง้ซี  ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม 
 หลิงเฉวียน  (Lingquan)  เป็น1 ใน 8 ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงของจิงซี  มีประวติัศาสตร์กว่า 700 ร้อยปี  และเป็น 1
ใน 3 ของน ้าพุท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดทางตะวนัตกเฉียงใตข้องจีน จากนั้นน าท่านสู่ ถ  ้ากหูลง ซ่ึงเป็นถ ้า
งดงามมาก และมีบนัไดเดินหลายขั้นตอนท่ีจะส้ินสุด มีทางเดินดา้นขา้งท่ีจะปีนข้ึนบนัไดท่ีสูงชนัไป
ยงัหมู่บา้นทอ้งถ่ินท่ีขายสมุนไพรตามแนวเส้นทาง มีน ้าตกท่ีสามารถเดินรอบ ๆ ไดน้ัน่เอง 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี JIN XI HUA XI HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม จิง้ซี - น า้ตกเต๋อเทยีน (รวมรถกอล์ฟ) - ชมน า้ตก - พรมแดนจีน เวยีดนาม                        (B/L/D)                                                         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกเต๋อเทียน ซ่ึงเป็นน ้าตกชายแดนท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นน ้าตกชายแดนท่ี

ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลก (รองจากน ้าตกไนแองการ่า) และเป็นน ้าตกขนาดใหญ่ล าดบัตน้ๆของ
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เอเชีย  ตวัน ้าตกมีความกวา้ง 120 เมตร สูงประมาณ 70 เมตร ท่ีอยูใ่นจีนมี 3 ชั้น มีขนาดใหญ่กว่าฝ่ัง
เวียดนาม เป็นลกัษณะน ้าตก ชั้นเดียว (เวียดนามเรียกน ้าตก 

 ตาปาเกรียน) ความใหญ่โตของน ้าตกชวนต่ืนตาต่ืนใจ แมจ้ะ
อยูใ่นสถานท่ีไกล ออกไป ก็ยงัสามารถไดย้นิเสียงโครม 

 ครึกกึกกอ้งของน ้าไหลอยา่งชดัเจน น ้าตกแห่งน้ีใชเ้ป็น
สถานท่ีถ่ายท าภาพยนตร์หลายเร่ือง อิสระทุกท่านชมน ้าตก  

 ตามอธัยาศยั (รวมรถกอลฟ์)  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางข้ึนไปชมน ้าตก ชั้น 2 ซ่ึงท่านจะไดส้ัมผสัไอละอองน ้าท่ีชุ่มฉ ่า ต่อดว้ยเดินทางข้ึนไป

ดา้นบนเพื่อชม หลกัเขตแดน เสาเลขท่ี 53 ท่ีกั้น พรมแดนจีน - เวียดนาม ซ่ึง
จะมีป้ายเลก็ๆ เก่าแก่ และยาวนาน ส่วนขา้งๆจะเป็นป้ายหลกัเขตแดนใหม่ 

 ท่ีสร้างข้ึนไวใ้ชง้านใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน และนอกจากนั้นยงัมีตลาดนดั
เลก็ๆ ขายของกนัอยา่งมากมาย มีทั้งของจากฝ่ังเวียดนามและฝ่ังจากประเทศ
จีน ถือเป็นมนต์เสน่ห์อยา่งหน่ึงในเขตชายแดนจีน-เวียดนามแห่งน้ี  อิสระให้
ทุกท่านเลือกชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั  

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าท่านชมโชวพ์ื้นเมืองตระการตา ท่ีจะพาใหท่้านประทบัใจมิรู้ลืม... 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี MING SHI YI SHU HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่ เหมงิส่ือเถยีนเหยยีน - ล่องเรือไม่ไผ่ - ชมการแสดงชนเผ่าเผาะน้อย - ถนนคนเดนิ           (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าท่าน ล่องเรือไม่ไผ ่ชมวิวเหมิงส่ือเถียนเหยยีน ซ่ึงห่างจาก

ตวัเมืองประมาณ 53 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิว ระดบัชาติ 
 AAAA รัศมี 20 กิโลเมตรของอุทยาน มีภเูขาและน ้าตก 
 ท่ีสวยงามสวย พอๆ กบัเมืองกุย้หลินก็ว่าได ้รอบชายฝ่ัง 
 มีบา้นชาวนา สะพานไมก้ระดานเดียว ทิวทศัน์ สวยงาม จากนั้นใหทุ้กท่านไดช้ม การแสดงชนเผา่

เผาะนอ้ย เรียนเชิญทุกท่านชมการแสดงตามอธัยาศยั  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหนานหนิง ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ วฒันธรรม 
การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ อีกทั้งยงัเป็นเมืองส าคญั ของเขตบุกเบิกพฒันาริม
ชายฝ่ังทะเลทางภาคใตข้องประเทศจีน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 โมงคร่ึง ) 

18.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    
 อิสระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดิน จงซาน ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีความคึกคกั ท่านสามารถเลือกซ้ือ และ

เลือกชมสินคา้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพื้นเมือง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้  เป็นตน้ อิสระใหทุ้กท่านเลือก 
 ชอ้ปป้ิงกนัตามอธัยาศยั 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั พกัท่ี NANNING MO LI HUA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัทีห้่า หนานหนิง – กรุงเทพฯ                                                                                                         (B/-/-)                                                                                         

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 
 น าทุกท่าน เดินทางกลบัสู่ สนามบินหนานหนิง  
11.00 น. กลบัสู่ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน China Southern Airlines เท่ียวบินท่ี CZ 6099   
12.00 น. คณะถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

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

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

ข้อควรระวัง !! ท่านใดที่ต้องออกต๋ัวภายในประเทศ (เคร่ืองบิน/รถทัวร์/รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกคร้ัง 

 
** บริษทัฯ ตอ้งขออนุญาตเก็บค่าวีซ่าเด่ียวเพิ่ม  หากวีซ่ากรุ๊ปถูกยกเลิกโดยปัจจยัจากการเมืองหรือเหตุสุดวิสัย 

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ ทุกกรณี ** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ พกัเด่ียว 

วนัท่ี  11-15  กรกฎาคม 2561 19,900.- 3,500.- 

วนัท่ี 1-5 / 22-26 สิงหาคม 2561 19,900.- 3,500.- 

วนัท่ี 5-9 / 26-30 กนัยายน 2561 19,900.- 3,500.- 

วนัท่ี 17-21 ตุลาคม 2561  19,900.- 3,500.- 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม     

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นทศันาจรตามเส้นทางและสายการบินตามท่ีระบุไว ้ 
2. ภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิปรับเพิ่มใน กรณีท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม) 
3. ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (หอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีท่ีมาไม่ครบคู่) 
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามท่ีระบุในรายการ 
6. ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียวสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
7. น ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จ านวนกระเป๋า 1 ใบ เท่านั้น 
8. ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวีซ่าเขา้ประเทศจีน (แบบกรุ๊ป)  
9. ไกดท์อ้งถ่ินคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินค่ารักษาพยาบาลท่านละไม่เกิน 500,000 บาท / กรณีเสียชีวิต 

วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท)  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  
ทุกกรณ ีตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม     

1. น ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด  
2. ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าวีซ่าของคนต่างดา้ว และวีซ่าของคนต่างชาติ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 
4. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี)  และค่าภาษีบริการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
5. กรุณาเตรียมค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ ท่านละ 1,000.- บาท  
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากประเทศไทย แลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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การช าระเงนิ     

 บริษทัฯ ขอรับมดัจ าในวนัจองทวัร์ ท่านละ 10,000 บาท  พร้อมส่งแฟ็กซ์ใบโอนเงิน และหนา้พาสปอร์ตของ
ผูเ้ดินทาง เบอร์แฟกซ์ 02-245-1416 ส่งถึงพนกังานท่ีท่านติดต่อพร้อมระบุรายการและวนัท่ีเดินทางใหช้ดัเจน 
เป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้  าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ์ 

 ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทาง  14 วนัท าการ  หรือก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน  มิฉะนั้นทางบริษทัฯ  
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 
 

การยกเลกิ   

(ยกเวน้กรณีท่ีมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนตามจริงไม่สามารถคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการข้ึนไป    คืนเงินทั้งหมด (หากไม่ไดมี้การยืน่วซ่ีาล่วงหนา้) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการข้ึนไป  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7–14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ 
  ยกเวน้ !!! กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล ท่ีตอ้งการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผา่นตวัแทน  ในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได ้จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่า
ทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายเรียบร้อยแลว้ 

 

สามารถช าระเงนิ โดย โอนเงนิผ่านบัญชีธนาคารได้ที่    
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เงือ่นไขการให้บริการ     

เม่ือท่านตกลงช าระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ เรียบร้อยแลว้  
 หากไม่สามารถไปเท่ียวตามสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดของทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน และบริษทัฯ มีสิทธ์ิเปล่ียนแปลงรายละเอียด
บางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการส ารองท่ีนัง่
บนเคร่ืองและโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตาม ราคาดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดั โดยยดึถือสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี, ค่าโรงแรม, ค่า
บตัรโดยสารเคร่ืองบิน+ภาษีน ้ามนัของสายการบิน และรายการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 อตัราค่าบริการน้ีเป็นราคาตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินมีการปรับราคาสูงข้ึน 
บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตามสถานการณ์ดงักล่าว  และขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าภาษีสนามบิน
ทุกแห่ง, ภาษีตัว๋ทุกชนิดเพิ่ม ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง ถา้กรณียกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนใหก้บัท่านตาม
เง่ือนไขการยกเลิกขา้งตน้  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน,  การก่อจลาจล, หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง
หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ,  ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ / ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิด
ส่ิงของสูญหายอนัเน่ืองจากความประมาท ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  

 
หมายเหตุ : ราคาทวัร์น้ี ไม่มีราคาเดก็ / ไม่แจกกระเป๋า ซ่ึงราคาทวัร์ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจากสภาวะ
น ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความ
เหมาะสมทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเปล่ียนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภยัทางธรรมชาติ แต่ยงัคงจะรักษา
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มาตรฐานการบริการและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั (ราคาดงักล่าวขา้งตน้สามารถเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ีและกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนั
เพิ่มเติมจากราคาท่ีก าหนดไว)้ 
 

เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาจนีแบบกรุ๊ป (วีซ่าท่องเทีย่ว) 

 
กรุณาส่งให้บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ 

 ***การท าวซ่ีาเป็นวซ่ีากรุ๊ป ต้องใช้เวลายืน่วซ่ีาอย่างน้อย 7 วนัท าการ ไม่รวมเสาร์-อาทติย์  *** 
1. ส าเนาหน้าพาสปอร์ต  ตอ้งมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง ( ส าเนาท่ีชดัเจน ) 
2. ผู้ทีป่ระสงค์จะใช้หนังสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวีซ่าจีน ท่าน

จะตอ้งรับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระ
เอียดการยกเวน้วีซ่า / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเอง หากท่านท าบตัรหายในระหว่างเดินทาง 
ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่งนอ้ย 2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 

 
 

บุคคลที่เคยเดินทางไป 22 ประเทศต่อไปน้ี ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2014 จะไม่สามารถยืน่วซ่ีากรุ๊ปหรือวซ่ีาแบบกลุ่มได ้ 
ประเทศเหล่านั้นไดแ้ก่ 

01 อิสราเอล – 02 อฟักานิสถาน – 03 ปากีสถาน – 04 อุซเบกิสถาน – 05 ทาจิกิสขาน 
06 เติร์กเมนิสถาน – 07 อิหร่าน – 08 อิรัก – 09 ตุรกี – 10 อียปิต ์ 

 11 ซาอุดิอาระเบีย – 12 ซีเรีย – 13 เลบานอน – 14 จอร์แดน – 15 อินเดีย  
 16 ศรีลงักา – 17 ลิเบีย – 18 ซูดาน – 19 แอลจีเรีย – 20 ไนจีเรีย  

 21 คาซคัสถาน – 22 รัฐปาเลสไตน์ 

 
 

หมายเหตุ : กรณีที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ปไม่ทัน ลูกค้าต้องท าวีซ่าเด่ียว มี 2 กรณี ดังนี้ 
1. วีซ่าเด่ียว แบบ 4 วันท าการ โดยลูกค้าต้องช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 700 บาท 
2. วีซ่าเด่ียว แบบด่วน 2-3 วันท าการ ต้องช าระเงินส่วนต่างเพิ่ม 1,550 บาท 

(กรณีรับวีซ่าด่วน 2-3 วันท าการ จะสามารถรับเล่มได้ต้ังแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 
(ณ ตอนนี้ไม่มีวีซ่าด่วน 1 วัน) 
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 ผู้เดนิทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี!้!!! 
เอกสารทีใ่ช้ประกอบการยื่นขอวซ่ีาประเทศจนี 

**กรุณากรอกรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน และตามความเป็นจริง เพือ่ประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS. / MRS. / MR.)NAME...................................................................................................................................... 
SURNAME.................................................................................................................................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่าร้าง    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส......................................................................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................    
.........................................................................................................................................................................................................
.....................รหัสไปรษณย์ี.......................... โทรศัพท์บ้าน..................................มือถือ............................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณไีม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่).....................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................
.............................................. ....................รหัสไปรษณย์ี.......................โทรศัพท์บ้าน............................................... 
ช่ือสถานทีท่ างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)......................................................................................... 
ต าแหน่งงาน................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่สถานทีท่ างาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)….................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................รหัสไปรษณย์ี.........................โทร................................ 
**กรณเีกษียณอายุงาน กรุณากรอกช่ือสถานทีท่ างาน/ ที่อยู่ ที่เคยท างาน...................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................โทร................................ 
(ส าคญัมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก ทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     ไม่เคย     เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่   ไม่เคย    เคย  โปรดระบุประเทศ.......................................... 
เมื่อวันที่................ เดือน........................ปี........................  ถึง วันที่.......................เดือน........................ปี..................... 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME......................................................................................... 
ความสัมพนัธ์.......................................................................................................เบอร์โทร............................................ 
หมายเหตุ 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่ อ
ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)  


