ท่องเที่ยว มณฑลกวางสี
หนานหนิง - หมิงซื่อ - น้ าตกเต๋อเทียน
จิ๋ งซี - ปาหม่า 5 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN (CZ)
กาหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562
จุดเด่นของโปรแกรม
เทีย่ วเต็มๆ ไม่เสียเวลา / ไม่ลงร้านรัฐบาล
ไขปริศนาชุมชนคนอายุรอ้ ยปี ณ หมู่บา้ นมนุ ษย์รอ้ ยปี ปาหม่า
สัมผัสความอลังการของน้ าตกเต๋อเทียน 1 ในน้ าตกข้ามพรมแดนใหญ่ทสี่ ุดในโลก
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ล่องเรือไม้ไผ่ชมความงามสวรรค์บนดิน ณ ทุ่งภาพเขียนร้อยลี้ ในอุทยานหมิงซื่อ สถานที่
ท่องเทีย่ วระดับ AAAA
ตะลึงกับความมหัศจรรย์แห่ งประติมากรรมหินหิมะล้านปี ในถ้ าคริสตัล 1 ใน 5 สุดยอดถ้ าแดน
มังกร
วันแรก
10.30 น.
13.00 น.
16.25 น.

20.30 น.

วัน ที่ ส อง
07.00 น.

13.00 น.

19.00

สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) – หนานหนิง – หมิงซือ
พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินไช
น่าเซาเธิร์นแอร์ไลน์ CZ โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารให้ ทส่ี นามบิน
ออกเดินทางสู่ หนานหนิง โดยเที่ยวบิน CZ8312
เดินทางถึง เมืองหนานหนิง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นครสีเขียว (Green City) เป็ นเมืองเอก
ของเขตปกครองตนเองกว่ างซีจ้วงเป็ นเขตปกครองเดียวที่ติดกับทะเลและมีชายแดนทางบก
ติดกับประเทศเวียดนามระยะทางยาวกว่า 1,000 กม. ผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง
จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมิงซื่อ (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ หมิงซื่อ MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า
หมิ ง ซื่ อ – หมิง ซื่ อ เถีย นเหยี ย น – น้ าตกเต๋ อ เที ย น – จิ้ งซี – บ่ อ น้ า พุ ห่ า น
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดิ น ทางไป หมู่ บา้ นหมิง ซื่ อ ล่ อ งเรื อ ไม้ไ ผ่ หมิ งสื่อเถียนเหยี ยน (明仕田园景区)
สถานที่ท่องเที่ยวระดับ AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝั่ง ลานา้ และบรรยากาศอัน
สดชื่นรื่นรมย์ งดงามด้ วยภูเขาที่เป็ นฉากหลัง ที่เรียกว่า “วิวภาพเขียนร้ อยลี้” จากนั้นนั่งรถไป
เต๋อเทียน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อชมนา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ุดในเอเชีย เป็ นนา้ ตกระหว่างประเทศ
ที่ใหญ่ เป็ นอันดับ2ของโลก (พรมแดนจีน-เวียดนาม) ฝั่งจีนกว้ าง 120 เมตร ฝั่งเวียดนาม
กว้ าง 60 เมตร เมตร และสูง 70 เมตร พร้ อมนังแพเพื
่
่อชมน้ าตกเต๋อเทียนอย่างใกล้ ชิด
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางต่ อไปยั งเมื องจิ้งซี น าท่ า นชมบ่ อ น้ าพุ ห่าน สวนสาธารณเอ๋อฉวน (鹅泉) เป็ น
แหล่ งท่องเที่ยวที่มี ทศั นียภาพงามเลิศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่ าเจ็ดร้ อยปี ตั้งแต่ สมัย
ราชวงศ์หมิง มีตานานประเพณีพ้ ืนบ้ านโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่ น
หินแกะสลัก วัดมังกร อนุสาวรีย์ห่าน เจ้ าหญิงนิทรา ต้ นไม้ ค่รู ัก เป็ นต้ น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ จิ้ งซี VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า
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วัน ที่ ส าม
07.00 น.
07.40 น.

11.00 น.

13.00 น.

16.30 น.

จิ้ งซี – ปาหม่ า – ถ้ าคริ สตัล – ถ้ าร้อ ยนก – หมู่ บา้ นอายุ ว ัฒนะ – อิ ส ระช้อ ปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ หมู่ บา้ นปาหม่ า (ประมาณ 3 ชั่ วโมง) เป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่ องว่ามีคน
อายุยืนที่สุดของโลก ตามหลักการการสารวจ จากคนหนึ่งแสนคน จะต้ องมีคนอายุเกิน 100
ปี ประมาณ 7 คน แต่ ประชากรเมืองปาหม่ า สามแสนคน มีคนอายุกว่ า 100 ปี ถึง 94 คน
มากกว่ ามาตรฐานสากลกว่ า 5 เท่า จึงได้ รับเกียรติให้ เป็ นหมู่ บ้านที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก
สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแน่นของออกซิเจนมากถึง 6,000-8,000 หน่วย ในขณะ
ที่อากาศทั่วไปมีออกซิเจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่า
จะเป็ น หมู หอม 香猪 ที่มีนา้ หนักโตสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม ยาสมุนไพรผ่อหมา 火麻 ที่
มีสรรพคุณละลายไขมันในเส้ นเลือด ปลามัน เป็ นปลาที่เวลาทอดไม่ ต้องใช้ นา้ มัน จะมีมัน
ออกจากตัวปลาเอง และข้ าวโพด เผือกมันที่เป็ นอาหารหลักของผู้สูงอายุปาหม่า
นาท่านชม ถ้ าคริสตัล เป็ นถา้ หินงอก หินย้ อย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหิน
งอกหินย้ อยที่มสี ีขาวดุจหิมะและสวยงามเหมือนคริสตัล ชมความงามภายในถา้ ประมาณ 1.30
ชั่วโมง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
นาท่านล่องเรือลาคลองใต้ ภเู ขาของ ถ้ าหน้าต่ างสวรรค์ เป็ นถา้ ที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ล้ าน
ปี ภายในถา้ จะมีหินงอกหินย้ อยลักษณะต่างๆ สุดถา้ เป็ นต้ นนา้ ของลาคลองผานหยาง 盘阳
河 ที่ไหลออกจากใต้ ภเู ชา และนกนานาชนิดมากกว่าหลายร้ อยตัวจึงเป็ นที่มาของ ถ้ าร้อยนก
(ล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้ น น าท่า นเดิน ทางสู่ หมู่ บา้ นอายุ วฒ
ั นะ หรือ หมู่ บ้า นคนอายุ ยืน เยี่ ย มชมวิ ถีชีวิตของ
ชาวบ้ านและถ่ายรูปกับคุณปู่ คุณยายที่มีอายุเกิน100ปี
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19.00 น.

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร อิสระช้อปปิ้ ง สินค้ าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
พักที่ BAMA VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

วัน ที่ สี่

ปาหม่ า – หนานหนิง – ภู เ ขาชิ ง ซิ่ ว – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ช นชาติ ก วางสี จ้ ว ง - ถนนคน
เดิ น หนานหนิง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินกลับ หนานหนิง ( ประมาณ 4.5 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ชม ภูเขาชิงซิ่ว เป็ นจุดท่องเที่ยวสาคัญของหนานหนิง สาหรับผู้ท่ไี ปทัศนาเมืองนี้ มักจะต้ อง
ไปคาราวะศาลเจ้ าแม่ กวนอิมพันกรอันเก่าแก่ ต้ ังแต่ สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (ค.ศ.960-1127)
ที่ต้ ังอยู่บนยอดเขาลูกนี้ ศาลเจ้ าแห่ งนี้มีเจ้ าแม่ กวนอิมพันกรที่แกะจากไม้ จันทน์หอม พระ
พักตร์น่ิงสงบสวยงาม เปี่ ยมไปด้ วยความเมตตา ในบริเวณศาลเจ้ ายังมีศาลาที่ประดิ ษฐาน
พระพุทธรูป 5 องค์ขนาดใหญ่โตให้ นักท่องเที่ยวได้ สักการะ นอกจากนี้ ภู เ ขาชิ ง ซิ่ ว ยั ง มี จุ ด
น่ าสนใจให้ เที่ยวชมอีกมากมาย อาทิ เจดีย์ 9 ชั้น จุ ดชมวิวเมืองหนานหนิง วัดกวนอู เจดีย์
มังกรช้ าง สวนต้ นปรงขนาดยักษ์ และต้ นปาล์มที่ใหญ่ ท่สี ุดในเมืองจีน และสวนป่ าเขตร้ อน
เป็ นต้ น ชม“พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ช นชาติ ก วางสี จ้ ว ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality
Museum) เป็ นพิพิธภัณฑ์ท่มี ีเรื่องราวเกี่ยวกั บชนเผ่ า ต่ างๆ ในมณฑลกวางสี ที่รวบรวมทั้ง
เรื่องวิถีชีวิต การแต่งกาย ความเป็ นอยู่ ข้ าวของเครื่องใช้ มาจัดแสดงไว้ ให้ คนทั่วไปได้ ชมและ
เรียนรู้ นอกจากนั้นยังเป็ นพิพิธภัณฑ์ท่รี วบรวมกลองมโหระทึกทองแดงของชาวจ้ วงไว้ อย่าง
อิสระช้ อปปิ้ ง Department Store มีสินค้ าแบรนด์เนมหลากหลายให้ ท่านได้ เลือกซื้อตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
อิสระช้ อปปิ้ ง ถนนคนเดินหนานหนิง ท่านสามารถเลือกซื้อและเลือกชมสินค้ าต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็ น ของพื้นเมือง ของที่ระลึกต่างๆเสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ าราคาถูก มีให้ เลือกมากมาย
พักที่ NANNING FUDE VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า

07.00 น.
12.30 น.

18.30 น.
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วัน ที่ ห้า
07.00 น.
08.00 น.
10.35 น.
12.00 น.

หนานหนิ ง – กรุ ง เทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้ เวลาสมควรเดินทางไปยังสนามบิน
เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ CZ6099
ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************
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วันเดินทาง
16 - 20 มี.ค. 2562
23 - 27 มี.ค. 2562
30 – 3 เม.ย. 2562
20 – 24 เม.ย. 2562
8 – 12 พ.ค. 2562
29 – 2 มิ.ย. 2562
8 – 12 มิ.ย. 2562
19 – 23 มิ.ย. 2562
3 – 7 ก.ค. 2562

อัตราค่าบริการ
ราคา / ท่ าน
พักเดีย่ วจ่ ายเพิม่
*ราคาเด็กเท่าผูใ้ หญ่
26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.26,900.4,500.-

วีซ่า
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว
รวมแล้ว

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุป๊ )
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้ องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่นา้ หนักไม่เกิน 23 กก.
7. ค่าวีซ่าเข้ าประเทศจีน
8. ค่าภาษีสนามไทยและค่าภาษีสนามบินจีน
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเช่ นค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มนอกจากรายการ
2. ค่าทาหนังสือเดินทาง
3. ค่าทาเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้ าว
4. ค่าวีซ่าด่วนและในกรณีท่สี ถานฑูตจีนยกเลิกวีซ่ากรุป๊ หรือในบางกรณี
5. ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%
6. ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 225 หยวน ต่ อลูกค้า 1 ท่าน
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หมายเหตุ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ ตามความเหมาะสม
• ในกรณีท่ไี ม่ สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่รี ะบุในโปรแกรมได้ ทนั อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้ า
และความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่นื ๆมาให้ ถ้า
จัดหาไม่ ได้ และมีค่าบัตรผ่ านประตูก ็จะคืน ค่ าบั ตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ า ยจริง แต่ ถ้ าไม่ มี ค่าบั ตรผ่ า น
ประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ
• การไม่ รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่ สามารถขอหักค่ าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่า
ทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• บริษัทได้ ทาประกันอุบัติเหตุไว้ ให้ กับลูกค้ าในวงเงิน 1,000,000 บาท**เงื่อนไขตามกรมธรรม
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ รู ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าในกรณีท่มี ีการขึ้นลงของ
เงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
• หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่า
กรุ๊ปมี ก ารคอนเฟริม เดิน ทาง หรือ สายการบิ นอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท และ เวลาบิ น ก่ อ นทุ ก ครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
สารองทีน่ งั ่
• มัดจา 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษตาม
• ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 25 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้ จ่าย 5,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วันเก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้ จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
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ความรับผิดชอบ
• บริษัท เป็ นเพียงตัวแทนการท่อ งเที่ยวสายการบิ นและตัวแทนการท่ องเที่ยวในต่ า งประเทศซึ่งไม่ อาจ
รับผิดชอบต่ อความเสียหายต่ างๆที่ อยู่เหนือการควบคุมของเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการ
จลาจลการเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิ นภั ยธรรมชาติฯลฯหรือ ค่ าใช้ จ่า ยเพิ่มเติมที่เกิ ดขึ้ น ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้ อมเช่ นการเจ็บป่ วยการถูกทาร้ ายการสูญหายความล่าช้ าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
• การตอบปฏิเสธการเข้ าและออกเมืองของเจ้ าหน้ าที่ต รวจคนเข้ าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมี ส่ิ ง ผิด
กฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้วทางบริษทั ฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุป๊ ทัวร์ (อาจมีการเปลีย่ นแปลง)
สาเนาหนังสือเดินทางหน้ าทีม่ ีรูปทั้งด้ านซ้ ายและด้ านขวาอย่างชัดเจนถ้ าถ่ายไม่ชัด -มืด-ดา-ซีดขาวเกินไป
อาจใช้ ไม่ได้ กรุณาแก้ ไขด้ วยการแสกน (SCAN) หน้ าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นได้ ท่หี ลายหน่ วยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑ์การยื่ น
ค่ า ธรรมเนียมการใช้ เอกสารประกอบอาจไม่ เหมื อนกัน และอาจมีก ารประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบาง
ประการโดยไม่ทราบล่วงหน้ าหรืออาจแจ้ งมาให้ ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้ งมาเพื่อทราบ
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เอกสารในการทาวีซ่าจี นสาหรับหนังสือเดินทางไทย (ยืน่ วีซ่าเดีย่ ว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่
มีการ ชารุ ดใดๆ ทั้งสิ้ น ถ้าเกิดการชารุ ด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า -ออกเมือง จะปฏิ เสธการขอออก
นอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้ องมีหน้ าว่าง สาหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้ า -ออก อย่างน้ อย 2 หน้ าเต็ม
3. รู ปถ่ายหน้าตรง รู ปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้ มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและ
ใบหูท้ งั สองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้ อสีขาว เช่ น เสื้ อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่
สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่ างหู เเว่นตาเเฟชัน่ เเว่นสายตา รู ปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และ
ต้องไม่ใช่ สติ๊กเกอร์ หรือรู ปพริ้ นจากคอมพิวเตอร์ !! สาคัญมาก !!
4. เอกสารที่ให้ กรอกท้ ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้ อมูลจริงให้ ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)
5. กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิม่ เติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
5.1
เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่
5.1.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.1.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.1.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.1.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2
เดินทางพร้อมญาติ
5.2.1 สาเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้ กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบตั ร(ใบเกิด) ตัวจริง
5.2.2 สาเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่
5.2.3 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านพ่อแม่
5.2.4 กรณีช่ือไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้ องใช้ ใบเปลี่ยนชื่อ
5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทาที่เขตหรืออาเภอเท่านั้น
หมายเหตุ :
• กรณีหนังสือเดินทางต่างด้ าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้ องไปดาเนินการขอวีซ่าเข้ าประเทศจีนด้ วยตนเอง
เนื่องจากผู้เดินทางจะต้ องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
• สาหรับผู้ท่ถี ือหนังสือเดินทางต่ างด้ าว จะต้ องทาเรื่องแจ้ ง เข้ า -ออก หรือ Re-Entry ด้ วยตนเองเท่านั้น
ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
• เอกสารทุกอย่ างต้ องจัดเตรียมพร้ อ มล่ วงหน้ าก่ อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้ อมส่งให้ บริษัท
ทัวร์ อย่างน้ อย 7 วันทาการ (ก่อนออกเดินทาง)
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• โปรดทาความเข้ าใจว่ าสถานทู ตจีนอยู่ในระหว่ างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็ นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้ า
สถานฑู ตจี นอาจปฏิเสธไม่รบั ทาวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
• ชื่อเป็ นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็ นหญิง เช่ น ไว้ ผมยาว หรือแต่งหน้ าทาปาก
• นารูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้ เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นารูปถ่ายที่มีวิวด้ านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้ าง มาตัดใช้ เพื่อยื่นทาวีซ่า
• นารูปถ่ายที่เป็ นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
(ต่ างชาติฝรังเศสและประเทศยุ
่
โรปทีเ่ ข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยีย่ ม
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรัง่ เศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทวั เนีย ลัตเวีย
ลักเซมเบิรก์ มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน
สวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย ไม่ สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
**การขอวีซ่าเข้าประเทศจี น สถานทูตจี นอาจเปลีย่ นกฎเกณฑ์การยืน่ วีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
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ผูเ้ ดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้ !!!!
**เนือ่ งจากสถานทูตจี นมีการเปลีย่ นแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจี น กรุณากรอกข้อมู ลดังต่ อไปนี้ **
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการยืน่ ขอวีซ่าประเทศจี น
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้ าพาสปอร์ต)
( MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................SURNAME...............................................
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส...........................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................
..................................................................................................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ ....................................... โทรศัพท์บา้ น.......................................มือถือ.................................
ที่อยู่ปัจจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้ าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................................
.. รหัสไปรษณีย ์ .........................................โทรศัพท์บา้ น.......................................................
ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..............................................................................
ตาแหน่งงาน................................................................................................................................................
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถานศึ กษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................
...........................................................รหัสไปรษณีย ์ .......................................โทร......................................
(สาคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนือ่ งจากทางสถานทู ตจะมีการโทรเช็ ค
ข้อมู ลโดยตรงกับท่าน)
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจี นหรือไม่  ไม่เคย  เคยเดินทางเข้าประเทศจี นแล้ว
เมื่อวันที่.......... เดือน...................ปี .................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่  ไม่เคย  เคย โปรดระบุ
เมื่อวันที่.......... เดือน..................ปี ..................... ถึง วันที่.......................เดือน.......................ปี ......................
รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)
1. (MISS. / MRS. / MR.)NAME..................................................SURNAME..............................................
RELATION.................................................................................................................................................
2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME.................................................SURNAME.............................................
RELATION.................................................................................................................................................
หมายเหตุ ** กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ เบอร์ที่ทางาน มือถือ บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความ
เป็ นจริง เพือ่ ใช้ในการขอยืน่ วีซ่า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริ ษทั แล้วไม่ ครบ ทางบริ ษทั อาจมี การเรี ยกเก็ บเอกสารเพิ่มเติ ม อาจทาให้ท่านเกิ ดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง จึ งขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทาตามระเบีย บอย่างเคร่งครัด)
** แผนกกงสุล สถานทูตจี น สามารถสอบถามได้ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033
(GT) หนานหนิง – หมิงซือ่ - นา้ ตกเต๋อเทียน - จิ๋งซี - ปาหม่า (CZ) 5 วัน 4 คืน Update 27-02-19

11

