
 

 
 

 

 

 

 

*ไมร่วมทปิ 180 หยวน *ไมล่งรา้นรฐับาล*เทีย่วเต็มๆ ไมเ่สยีเวลา **ราคา รวมวซี่า** 
 
 

 

กวางส ีผงิเสยีง จิง้ซ ีปาหมา่ 

น้ําตกเตอ๋เทยีน 6 วัน 5 คนื 
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 ชมดา่นมติรภาพโหย่วอีก้วาน (Youyiguan Border, 友谊关)  

 ไขปรศินาชมุชนคนอายุรอ้ยปี ณ หมู่บา้นมนุษยร์อ้ยปีปาหม่า 

 สมัผัสความอลงัการของน้ําตกเตอ๋เทยีน 1 ในน้ําตกขา้มพรมแดนใหญ่ทีส่ดุในโลก 
 ลอ่งเรอืชมความงามสวรรคบ์นดนิ ณ ทุ่งภาพเขยีนรอ้ยลีใ้นอทุยานหมงิซือ่ 

 ตลงึกบัความมหัศจรรยแ์หง่ประตมิากรรมหนิหมิะลา้นปีในถ้ําครสิตลั1 ใน 5 สดุยอดถ้ําแดนมังกร 
 พเิศษ ! อาหารรสชาตคินไทย 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่วจา่ยเพิม่ วซีา่กรุป๊ 

8-13 พ.ค. 62             28,500.- 
5,300.- รวมแลว้ 

3-8 ก.ค. 62 28,500.- 
5,300.- รวมแลว้ 

10-15 ส.ค. 62 28,500.- 
5,300.- รวมแลว้ 

12-17 ต.ค. 62 28,500.- 
5,300.- รวมแลว้ 

* ไมม่รีาคาเด็ก ** ไมแ่จกกระเป๋า 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – หนานหนงิ – ผงิเสยีง 

10.00 น. ★พรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เกาะ U สายการบนิไชนา่

เซาเทริน์แอรไ์ลน ์China Southern Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกเรือ่งเอกสาร
ใหท้ีส่นามบนิ  

13.00 น. ออกเดนิทางสูห่นานหนงิ โดยเทีย่วบนิ CZ6100 

16.25 น. เดนิทางถงึเมอืงหนานหนงิ หรอืเรียกอกีชือ่หนึ่งว่า นครสเีขยีว (Green City) เป็นเมืองเอกของ

เขตปกครองตนเองกวา่งซจีว้งเป็นเขตปกครองเดยีวที่ตดิกับทะเลและมีชายแดนทางบกตดิกับประเทศ

เวยีดนามระยะทางยาวกวา่1,000 กม. 
 ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเดนิทางตอ่ไปยังผงิเสยีง (ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) เมอืงชายแดนจีน-เวยีดนาม

ผงิเสยีงเป็นประตกูารคา้สู่อาเซยีน โดยรัฐบาลไดทุ้่มทุนพัฒนาด่านการคา้ชายแดนผงิเสยีงใหเ้ป็นด่าน

การคา้ปลอดภาษีสูต่ลาด 10 ประเทศในกลุม่อาเซยีน 

20.30 น. รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร 

พกัที ่              XIANG CHENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่อง  ผิงเสียง–ตลาดชายแดนผู่ไจ–้ด่านมิตรภาพ–หมิงซื่อ-ล่องแพหมิงซือเถยีนเหยียน 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 🚌 นําท่าน ชมตลาดชายแดนผูไ่จต้ลาดทีข่ายสนิคา้พืน้เมอืงของจนีและเวยีดนามมสีิน้คา้ขึน้ชือ่หลาย

อย่างใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไดแ้กไ่มเ้น้ือแข็งแกะสลกักาแฟเวยีดนามเป็นตน้ 

 🚌 แลว้เดนิทางไปชมด่านมติรภาพโหย่วอ ีก้วาน (Youyiguan Border, 友谊关) เป็น 1 ใน 9 ด่าน

พรมแดนสากลของจนี ในอดตีมชีือ่วา่เจิน้หนานกวาน สมัยปลายราชวงศช์งิ ค.ศ. 1885 กองทัพฝรั่งเศส

เคยยกพลผ่านด่านแห่งน้ีมาตปีระเทศจีน แต่เรื่องจากเสบียงทหารไม่พรอ้มจงึไดถ้อยกลับไปที่เมือง 

เลยีงซาน ดว้ยเหตน้ีุ นายพลจนีเฟิงจือ่ฉาย(冯子材) ไดเ้ห็นเป็นโอกาสทีด่จีงึนําทหารจีนเขา้ไปตฐีานที่

พักของทหารฝรั่งเศสและไดร้ับชัยชนะอย่างยิง่ใหญ่นับเป็นครัง้แรกของทหารราชวงศช์งิที่สามารถรบ

ชนะทหารฝรั่งเศสได ้ดา่นน้ีมลีกัษณะเป็นดา่นโบราณ 4 ชัน้ สูง 22 เมตร ปัจจุบันมีความสําคัญในฐานะ
เป็น“เมืองหนา้ด่าน”ความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซยีนชาวไทยรูจ้ักด่านน้ีในฐานะ "ปากทาง" (จาก
อสีานไทย)เขา้สูจ่นีของเสน้ทางR8, R9 และR12 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 
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 🚌 นําท่านสูห่มูบ่า้นหมงิซอื ลอ่งเรอืไมไ้ผห่มงิซือ่เถยีนเหยยีน (明仕田园景区) สถานทีท่่องเทีย่ว

ระดบั AAAA ของประเทศ ชมทัศนียภาพสองฝ่ัง ลําน้ํา และบรรยากาศอนัสดชืน่รื่นรมย ์งดงามดว้ยภูเขา

ทีเ่ป็นฉากหลงั ทีเ่รยีกวา่ “ววิภาพเขยีนรอ้ยลี”้ อสิระใหท้่านไดถ้่ายภาพบรเิวณรอบๆโรงแรม เน่ืองจาก
โรงแรมน้ีเป็นโรงแรมทีม่ธีรรมชาตทิีส่วยงามลอ้มรอบทุกดา้น 

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร **พเิศษชดุอลงัการ ขนัโตกจนีหรอือาหารชดุหัวหนา้เผ่า 

19.30 น. น าทา่นเพลดิเพลนิไปกบัการชมโชวว์ฒันธรรมรอบกองไฟของชาวบา้น 

พกัที ่             MINGSHI MOUTAIN VILLA HOTEL  

 

วนัที่สาม  หมิงซื่อ–น า้ตกเต๋อเทียน–จิ้งซี–บ่อน า้พุห่าน -  หมู่บ ้านลูกจ้วง  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 🚌จากนัน้น่ังรถไปเต๋อเทยีน (ประมาณ 1 ชัว่โมง) เพือ่ชมน้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี เป็นน้ําตกระหว่าง

ประเทศทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก(พรมแดนจีน-เวยีดนาม) ฝ่ังจีนกวา้ง 120 เมตร ฝ่ังเวยีดนามกวา้ง 
60 เมตร เมตร และสงู 70 เมตร พรอ้มน่ังแพเพือ่ชมน า้ตกเต๋อเทยีนอย่างใกลช้ดิ 

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 🚌 เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงจิง้ซ ีนําท่านชมบอ่น า้พุหา่น (สวนสาธารณเออ๋ฉวน鹅泉) 

เป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีม่ทีัศนียภาพงามเลศิ มปีระวตัศิาสตรย์าวนานมากวา่เจ็ดรอ้ยปี ตัง้แต่สมัยราชวงศห์
มงิ มตํีานานประเพณีพื้นบา้นโบราณหลากหลาย และสถานที่ท่องเที่ยวอืน่ๆเช่น หนิแกะสลัก วัดมังกร 
อนุสาวรยีห์่าน เจา้หญงินทิรา ตน้ไมคู้ร่ัก เป็นตน้ 

 🚌 นําท่านชมหมูบ่า้นลูกจว้งหรอืหมูบ่า้นจิว้โจว(旧州古镇) ซึง่เป็นที่กําเนิดของลูกจว้ง(绣球) เมื่อ

ท่านเดนิทางไปถงึจะพบกบัลกูจว้งทีห่อ้ยประดบัอยู่ทีห่นา้บา้นของชาวบา้น ลูกจว้งถือเป็นวัฒนธรรมที่มี
มานานของเผ่าจว้งทีล่กูสาวของแตล่ะบา้นจะใชใ้นการเลอืกคูห่รอืตอ้นรับแขกทีม่าเยีย่มเยอืน  

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ลูกจว้งกลบัไปเป็นของฝาก 

  

 
 
 

 
 
 

 

19.00 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่             จิง้ซ ีVIENNA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ี่  จิง้ซี – ปาหม่า –ถ า้รอ้ยนก – หมู่บา้นอายุวฒันะ – อสิระช้อปป้ิง  

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

08.00 น.  🚌 น าทา่นเดนิทางสูห่มูบ่า้นปาหมา่ (ประมาณ 3 ชัว่โมง) เป็นเมอืงที่ไดร้ับการยกย่องว่ามีคนอายุยืน

ทีส่ดุของโลก ตามหลกัการการสํารวจ จากคนหนึง่แสนคน จะตอ้งมคีนอายุเกนิ 100 ปี ประมาณ 7คน แต่
ประชากรเมอืงปาหม่าสามแสนคน มคีนอายุกวา่ 100 ปี ถงึ 94คน มากกวา่มาตรฐานสากลกว่า 5 เท่า จงึ

ไดร้ับเกียรตใิหเ้ป็นหมู่บา้นที่มีคนอายุยืนที่สุดในโลก สาเหตุมาจาก อากาศที่มีความหนาแน่นของ
ออกซเิจนมากถงึ 6,000-8,000 หน่วย ในขณะที่อากาศทั่วไปมีออกซเิจนแค่ 600 หน่วย และอาหารที่

เปรียบเสมือนเคล็ดลับของเมือง ไม่ว่าจะเป็น หมูหอม香猪ที่มีน้ําหนักโตสุดไม่เกนิ 25 กโิลกรัม ยา

สมุนไพรผ่อหมา火麻ที่มีสรรพคุณละลายไขมันในเสน้เลือด ปลามนัเป็นปลาที่เวลาทอดไม่ตอ้งใช ้

น้ํามัน จะมมีันออกจากตวัปลาเอง และขา้วโพด เผอืกมันทีเ่ป็นอาหารหลกัของผูส้งูอายุปาหม่า  

11.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 🚌นําท่านล่องเรือลําคลองใตภู้เขาของ ถ า้หนา้ต่างสวรรคเ์ป็นถ้ําที่มีอายุยาวนานกว่า 950 ลา้นปี 

ภายในถ้ําจะมีหนิงอกหนิยอ้ยลักษณะต่างๆ สุดถ้ําเป็นตน้น้ําของลําคลองผานหยาง盘阳河ที่ไหลออก
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จากใตภู้เขาและนกนานาชนิดมากกว่าหลายรอ้ยตัวจงึเป็นที่มาของ ถ า้รอ้ยนก (ล่องเรือประมาณ 1 
ชัว่โมง) 

15.00 น. 🚌 จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นอายุวฒันะหรอื หมู่บา้นคนอายุยนื เยีย่มชมวถิชีวีติของชาวบา้นและ

ถ่ายรูปกบัคณุปู่ คณุยายทีม่อีายุเกนิ100ปี 

  

18.00น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร*เมนูพเิศษของคนอายุยนื หมูหอมย่าง+ปลามันทอดอาหารที่

ปรุงดว้ยฝ่อหมา 

หลงัอาหารอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตามอธัยาศยั 

พกัที ่             BAMAVIENNA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีห่ ้า  ปาหม่า –ถ า้ครสิตลั – หนานหนิง – พิพิธภณัฑ์ชนชาติกวางสีจ ้วง - ถนนคนเดิน

หนานหนิง   

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 🚌 นําท่านชมถ า้ครสิตลัเป็นถ า้หนิงอก หนิยอ้ย 1 ใน 5 ที่ใหญ่และสวยที่สุดของจีน เพราะมีหนิงอก

หนิยอ้ยทีม่สีขีาวดจุหมิะและสวยงามเหมอืนครสิตลั ชมความงามภายในถ้ําประมาณ 1.30 ชัว่โมง 

11.20 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร ระหวา่งทาง 

 🚌 นําท่านเดนิกลบัหนานหนงิ (ประมาณ 4.5ชัว่โมง)  

 ชม“พพิธิภณัฑช์นชาตกิวางสจีว้ง” (Guangxi Provincial Zhuang Nationality Museum) เป็น
พพิธิภัณฑท์ี่มีเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ในมณฑลกวางส ีที่รวบรวมทัง้เรื่องวถิีชวีติ การแต่งกาย 
ความเป็นอยู่ ขา้วของเครือ่งใช ้มาจัดแสดงไวใ้หค้นทั่วไปไดช้มและเรยีนรู ้นอกจากนัน้ยังเป็นพพิธิภัณฑ์

ทีร่วบรวมกลองมโหระทกึทองแดงของชาวจว้งไวอ้ย่าง 

 อสิระชอ้ปป้ิง ถนนคนเดนิหนานหนงิ  ท่านสามารถเลอืกซือ้และเลอืกชมสนิคา้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ของพืน้เมอืง ของทีร่ะลกึตา่งๆเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ราคาถูก มใีหเ้ลอืกมากมาย 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *เมนูพเิศษ 

พกัที ่             NANNING FUDEVIENNA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก หนานหนงิ – ภเูขาชงิซวิ – ตลาดสดหนานหนงิ - กรงุเทพฯ 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
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🚌นําท่านชมภูเขาชงิซิว่เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญของหนานหนิง 

สําหรับผูท้ีไ่ปทัศนาเมอืงน้ี มักจะตอ้งไปคาราวะศาลเจา้แม่กวนอมิพัน

กรอนัเกา่แกต่ัง้แต่สมัยราชวงศซ์่งเหนือ(ค.ศ.960-1127) ที่ตัง้อยู่บน
ยอดเขาลกูน้ี ศาลเจา้แห่งน้ีมีเจา้แม่กวนอมิพันกรที่แกะจากไมจ้ันทน์
หอม พระพักตรน์ิ่งสงบสวยงาม เป่ียมไปดว้ยความเมตตา ในบรเิวณ

ศาลเจา้ยังมีศาลาที่ประดษิฐานพระพุทธรูป 5องคข์นาดใหญ่โตให ้
นักท่องเทีย่วไดส้กัการะ 

 นอกจากน้ี ภูเขาชงิซิว่ยังมีจุดน่าสนใจใหเ้ที่ยวชมอีกมากมาย อาท ิ
เจดยี ์9 ช ัน้ จดุชมววิเมอืงหนานหนงิ วดักวนอู เจดยีม์งักรชา้ง สวนตน้ปรงขนาดยกัษ ์และตน้

ปาลม์ทีใ่หญท่ีสุ่ดในเมอืงจนี และสวนป่าเขตรอ้น เป็นตน้ 

11.30 น. รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร 

 อสิระชอ้ปป้ิงตลาดสดหนานหนงิมสีนิคา้หลากหลายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

14.00 น. 🚌 ไดเ้วลาสมควรเดนิทางไปยังสนามบนิ 

16.55 น. เดนิทางกลบัโดยเทีย่วบนิที ่CZ8427 

18.20 น. ★ถงึกรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมูฯิ โดยสวสัดภิาพ 

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

อตัรานีร้วม คา่ตัว๋เครือ่งบนิไปกลบั (ตัว๋กรุ๊ป) / คา่ทีพ่ัก 2 ท่านตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตร

เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบนิไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึน้เครื่องท่านละ 1 ชิน้ที่
น้ําหนักไม่เกนิ23กก. / คา่วซีา่กรุ๊ป 800 บาท / คา่ภาษีสนามไทยและคา่ภาษีสนามบนิจนี 
คา่บรกิารไมร่วม คา่ใชจ้่ายสว่นตวัเชน่คา่โทรศพัทค์า่ซกัรดีคา่เครื่องดืม่นอกจากรายการ / ค่าทปิคนขับรถ, ค่าทปิไกด์

ทอ้งถิน่และคา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย180หยวน / ค่าทําหนังสอืเดนิทาง / ค่าทําเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผูถ้ือ
หนังสอืตา่งดา้ว / คา่วซีา่ดว่นและในกรณีทีส่ถานฑูตจีนยกเลกิวซี่ากรุ๊ปหรือในบางกรณี บางท่านที่สถานฑูตไม่อนุญาต
ใหว้ซีา่กรุ๊ปได ้/ คา่วซีา่ของชาวตา่งชาต ิ/ คา่ภาษี 7 % และภาษี 3% 

หมายเหตุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการไดต้ามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่
ระบุในโปรแกรมไดท้ันอนัเน่ืองมาจากภัยธรรมชาตคิวามลา่ชา้และความผดิพลาดจากทางเรอืรถไฟสายการบนิทางบรษัิท
ฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาใหถ้า้จัดหาไม่ไดแ้ละมคีา่บัตรผ่านประตก็ูจะคนืคา่บัตรตามทีบ่รษัิททัวรต์อ้งจ่ายจรงิ

แตถ่า้ไม่มคีา่บัตรผ่านประตใูดๆก็จะไม่คนืคา่บรกิาร / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคนืไดเ้พราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอุบัตเิหตุไวใ้หก้ับลูกคา้ใน
วงเงนิ 1,000,000 บาท**เงือ่นไขตามกรมธรรม ์/ ราคาอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณี

คา่เงนิผันผวน กรณีมกีารปรับขึน้คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิ, กรณีประกาศขึน้ราคาคา่บัตรผ่านประตู หรือ ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ* 
ลกูคา้ครบ 10 คน ออกเดนิทางโดยไม่มหีัวหนา้ทัวรไ์ทย * ครบ 16 คน ออกเดนิทางมหีัวหนา้ทัวร ์** บรกิารน้ําดืม่ทุกวัน
ท่องเทีย่ว, ทุกทีน่ั่งมปีระกนัอบุัตเิหตวุงเงนิหนึง่ลา้นบาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ส ารองทีน่ ัง่ มัดจํา10,000 บาทพรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามสว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นเดนิทาง 20 วนั 

เง ือ่นไขการยกเลกิ ยกเลกิหลงัการวางมัดจํา-หักคา่ใชจ้่าย 5,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง29-20 เก็บค่าใชจ้่าย 
10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-19 วนั-เก็บคา่ใชจ้่าย 75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - 
เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเที่ยวสายการบนิและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึง่ไม่อาจ
รับผดิชอบตอ่ 
-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจา้หนา้ที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลง

กําหนดเวลาในตารางบนิภัยธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้มเช่นการเจ็บป่วยการถูก
ทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆฯลฯ 
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้หรือออกเมืองอันเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือ

เอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 
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หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง ือ่นไขทีบ่รษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 
เอกสารวซีา่กรุป๊ทวัร ์(อาจมกีารเปลีย่นแปลง) 

 

สําเนาหนังสอืเดนิทางหนา้ทีม่รีูปทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวาอย่างชัดเจนถา้ถ่ายไม่ชัด-มืด-ดํา-ซดีขาวเกนิไปอาจใชไ้ม่ได ้
กรุณาแกไ้ขดว้ยการแสกน (SCAN) หนา้หนังสอืเดนิทางใหม่คะ่ 
หมายเหตุ การยืน่วซีา่จนีแบบกรุ๊ปทัวรส์ามารถยื่นไดท้ี่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึง่กฎเกณฑก์ารยื่นค่าธรรมเนียม

การใชเ้อกสารประกอบอาจไม่เหมอืนกนัและอาจมกีารประกาศเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางประการโดยไม่ทราบลว่งหนา้หรือ
อาจแจง้มาใหท้ราบในระยะเวลากระชัน้ชดิจงึแจง้มาเพื่อทราบผูเ้ดนิทางจะตอ้งเพิม่ผลต่างของวซี่าเดีย่วท่านละ 850 
บาท 

 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


