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NT036
ทวัรจ์นี กุย้หลนิ หยางซวั เขาเซยีงกง 6 วัน 3 คนื (ZH)
ทัวรก์ุย้หลนิ จนี , 6 วัน 3 คนื ,

JINYI HOLIDAY HOTEL  , XI FU AN HOTEL

กวางเจา - กุย้หลนิ - นงัรถไฟความเร็วสงู - เขางวงชา้ง - รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ)
เมอืงจําลองซ่ง - หยางซวั - ลอ่งแพแมน่้าํหลเีจยีง - ถนนฝรงั - หมูบ่า้นหลูเ่จยีชุน
เขาเซยีงกง - รา้นหมอนยางพารา - วดัเหนนิเหยนิ - เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ

23.50 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก (ระหวา่งประเทศ) ชนั 4 ประต ู9 บรเิวณ ISLAND-U สายการบนิ
SHENZHEN AIRLINES (ZH) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกใหก้ับทา่น

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - กวางเจา - นงัรถไฟความเร็วสงู - กุย้หลนิ - เขางวงชา้ง

03.05 น.



เหริฟ้าสู ่เมอืงกวางเจา ประเทศจนี เทยีวบนิท ีZH9008 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

06.55 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา ประเทศจนี ผา่นขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟกวางเจา เพอืนังรถไฟความเร็วสงูสู ่กุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม เขางวงชา้ง ใหท้า่นไดถ้่ายรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสองฝังแม่น ้าํหลเีจยีง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
JINYI HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
รา้นนวดเทา้(บวัหมิะ) - เมอืงจําลองซง่ - หยางซวั - ลอ่งแพแมน่้าํหลเีจยีง(ครงึสาย) - ถนนฝรงั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นนวดเทา้ ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซงึเป็นอกีวธิหีนงึในการผอ่นคลายความเครียด
ปรับสมดลุใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิพรอ้มชมครีมเป่าซูถั่ง หรือทรีูจั้กกันดใีนชอื บัวหมิะ
สรรพคณุเป็นเลศิในดา้นรักษาแผลไฟไหม ้ผพุอง และแมลงกัดตอ่ย เป็นยาสามัญประจําบา้น

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจําลองซง่ สถานททีอ่งเทยีวเปิดใหม่ซงึมคีวามสวยงามไม่แพเ้มอืงจําลองซง่เฉงิในเมอืงหังโจว
ชมการแสดงวัฒนธรรมตา่งๆทสีวยงามน่าชม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหยางซวั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ตังอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ
เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีทัีศนียภาพ นับวา่เป็นสวรรคบ์นดนิทมีชีอืเสยีงทนัีกทอ่งเทยีวตอ้งมาเยือนเมอืมาถงึกุย้หลนิ

นําทา่น ลอ่งเรอืแพไมไ้ผช่มแมน่้าํหลเีจยีง ไดช้อืวา่เป็นแม่น ้าํทมีทัีศนียภาพสวยทสีดุแหง่หนงึของจนี
กลา่วคอืสองฟากฝังจะเรียงรายและเลอืมล ้าํสลับซบัซอ้นกันไปมาของทวิเขาลกูนอ้ยใหญ่ ทมีลัีกษณะรูปร่างงดงามตา่งๆ
จนกอ่ใหเ้กดิภาพจนิตนาการขนึมากมาย และความงามธรรมชาตขิองทัศนียภาพแถบแม่น ้าํหลเีจยีง รวมกับเหลา่ทวิเขา
ยังเป็นแรงดลใจใหเ้กดิภาพวาดทวิทัศน ์อันสวยงามจากนักจติรกรเอกทมีชีอืเสยีงของจนีอกีดว้ย (1 แพ นังได ้4 คน ใชเ้วลาลอ่งไป-กลับ
โดยประมาณ 30-45 นาท)ี

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! สกุเีห็ด

นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนฝรงั ลักษณะคลา้ยกับถนนขา้วสาร มทัีงโรงแรม ผับ บาร ์รา้นอาหาร และยังมสีนิคา้พนืเมอืงวางขายมากชนดิ
อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ หรือชอ้บปิงตามอัธยาศัย

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน.ี.
- โชวแ์มน่้าํทมีชีอืเสยีงของเมอืงหยางซวั THE IMPRESSION OF LIU SANJIE เป็นการแสดงทบีอกเลา่นทิานพนืเมอืงชาวจว้ง
เกยีวกับหญงิสาวทลีกุขนึนําชาวนาตอ่ตา้นเจา้ของทดีนิ พรอ้มกับการโชวธ์รรมชาตอัินงดงามของเมอืง โดยใชท้อ้งน ้าํเป็นพนืเวที



และหบุเขาเป็นฉากหลังสวยงาม การแสดงชดุนีกํากับการแสดงโดย “จางอวโีหมว” ผูกํ้ากับหนังชอืดังทมีผีลงานระดับโลก
ผลงานชดุนีจงึไดผ้สานความงามธรรมชาตแิละวถิแีหง่มนุษยไ์วอ้ย่างดมืด่าํแสงไฟและแสงจันทร ์เสยีงเพลงและเสยีงพลวิไหวของไผอ่อ้
ขนุเขารมิน ้าํและเครืองประกอบฉากทันสมัย เสอืผา้เครืองแตง่กายพนืบา้นและงานดไีซน์
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกับไกดท์อ้งถนิ** 

ทพีกั
XI FU AN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
หยางซวั - เขาเซยีงกง - กุย้หลนิ - รา้นหมอนยางพารา - วดัเหนนิเหยนิ - เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง(ไมข่นึเจดยี)์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เขาเซยีงกง ใหท้า่นชมววิแม่น ้าํหลเีจยีงจากบนเขานี ถา้อากาศเป็นใจ ทา่นสามารถเห็นทะเลหมอกทสีวยงาม
ซงึเป็นทนียิมของนักถ่ายภาพยงินัก

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชวัโมง) ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิธรรมชาตอัินสวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่รา้นหมอนยางพารา ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภัณฑเ์พอืสขุภาพชนดิตา่งๆ

จากนันนําทา่นไปนมัสการเจา้แม่กวนอมิ วดัเหนนิเหยนิ  วัดทใีหญ่ทสีดุและตังอยู่ใจกลางเมอืงกุย้หลนิ ในวัดแหง่นีมแีตแ่ม่ชอีาศัยอยู่

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ปลาตุน๋เบยีร ์

จากนันนําทา่นชมววิ กุย้หลนิยามค่าํคนืรมิทะเลสาบหรงซานห ูซงึบรเิวณนีเมอื 900 ปีกอ่นเคยเป็นคเูมอืง
แตไ่ดรั้บการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสรา้งเจดยีค์ูห่นงึขนึกลางทะเลสาบ เจดยีค์ูนั่นเรียกวา่ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง (ไม่ไดข้นึบนตัวเจดยี)์
เจดยีอ์งคห์นงึสรา้งดว้ยทองเหลอืง ซงึถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนู ระหวา่ง 2 เจดยีม์อีุโมงคเ์ชอืมถงึกัน

ทา่นสามารถซอื Option เสรมิทนีา่สนใจไดด้งัน.ี.
- โชว ์DREAM LIKE LIJIANG เป็นการแสดง ทมีกีารผสมผสานระหวา่งบัลเลย์
และกายกรรมอย่างลงตัวแม่น ้าํหลเีจยีงถูกนํามาเป็นตัวเชอืมเพอืเลา่เรืองราวของสรรพสงิทผีกูพันอยู่กับสายน ้าํ เชน่ ภเูขา ตน้ไม ้สตัวต์า่ง  ๆแมลง
หรือแมก้ระทังสงิมชีวีติทอียู่ใตลํ้าน ้าํหลเีจยีง
**ตดิตอ่สอบถามขอ้มูลและรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้เีจา้หนา้ทแีละชําระเงนิกับไกดท์อ้งถนิ**

ทพีกั
JINYI HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
หมูบ่า้นหลูเ่จยีชุน - นงัรถไฟความเร็วสงู - กุย้หลนิ - กวางเจา

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นหลูเ่จยีชุน ตังอยู่ตดิกับถ่ําหลูต่ ีรมิแม่น ้าํเถาฮัว เป็นววิ 1ใน 8 ววิเกา่ของกุย้หลนิ หมู่บา้นนีมตัีงแตร่าชวงคห์มงิ
ทนีีมชีอืเสยีงในการทําเตา๋ห ูวธิทํีาเตา้หทูมีปีระวัต ิ100 กวา่ปีแลว้ ใหท้า่นไดช้มิเตา้หูอั้นมชีอืเสยีง

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! เผอืกอบน้าํผงึ

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟกุย้หลนิ เพอืนังรถไฟความเร็วสงูสูก่วางเจา (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง)



ระหวา่งทางทรีถไฟความเร็วสงูแลน่ออกจากเมอืงกุย้หลนินัน ทา่นจะไดช้มววิทวิทัศนข์องภเูขาทสีวยงาม

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไป่หวนิ เมอืงกวางเจา

วนัท ี6
กวางเจา - กรุงเทพฯ

00.05 น.
กลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ SHENZHEN AIRLINES (ZH) เทยีวบนิท ีZH9007 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

02.05 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรก์ุย้หลนิ จนี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันอังคารท ี23 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:48 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรก์ุย้หลนิ จนี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• โรงแรมทพีกั 4 ดาว ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร 12 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึราคาทัวรน์ ีเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี05 พฤษภาคม 2562
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ ท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง 1 ใบ จํากดัไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั **คาํแนะนํา :
กระเป๋าเดนิทางควรเป็นกระเป๋าใบใหญล่อ้ลากเนอืงจากวา่มนัีงรถไฟความเร็วสงู ท่านจะไดส้ะดวกสบายในการเดนิทาง**

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทางในทอ้งถนิ คุม้ครงในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16 - 69 ปี เท่านัน **

หมายเหต ุ: กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน - 15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1
เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆทังสนิ เตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330 บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง** 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง
กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์
การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร,
การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ
อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัร ์จาํนวน 350 หยวน/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิซงึไมไ่ดร้บัการยกเวน้ยนืวซีา่กรุป๊ (กรณตีา่งชาต ิจ่ายเพมิจากคา่ทัวร ์400 หยวน และผูเ้ดนิทางเป็นผูด้าํเนนิการยนืวซีา่เอง)

• คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (4 วนัทําการ) ทา่นละ 1,800 บาท

• คา่วซีา่จนีทอ่งเทยีวแบบเดยีว (ดว่น 2 วนัทําการ) ทา่นละ 2,925 บาท

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระทังหมดเนอืงจากเป็นราคาโปรโมชัน
• ภายใน 48 ชัวโมง หรอื 2 วัน นับจากวันททีําการจอง

• กรณไีมช่ําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึ กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ ิ

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯ แบบเตม็ และเห็นชัดเจน หลงัจากการชําระเงนิ

หมายเหต ุหากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สําเนาการโอนเงนิ ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั



การยกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน ขนึไป คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• กรณุาเตรยีมของใช่สว่นตวั เช่น แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู่แชมพ ูของตวัสว่นตวัไปเอง เนอืงจากรฐับาลทอ้งถนิตอ้งการรกัษาสงิแวดลอ้มและลดการทงิขยะ
จงึไมม่บีรกิารทโีรงแรม

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี

เอกสารในการทําวซีา่จนีสําหรับหนังสอืเดนิทางไทย (วซีา่เดยีว)
• หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมต่่าํกวา่ 6 เดอืน สญัชาตไิทย (หมายเหต ุ: หนังสอืเดนิทางตอ้งไมม่กีาร ชํารดุใดๆ ทังสนิ ถา้เกดิการชํารดุ
เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้-ออกเมอืง จะปฏเิสธการขอออกนอกประเทศของท่านได)้

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง สาํหรบัประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็

• รปูถา่ยหนา้ตรง รปูสขีนาด 1.5 X 2 นวิ พนืหลงัสขีาวเท่านัน ยมิหา้มเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้และใบหทูังสองขา้งชัดเจน และหา้มสวมเสอืสขีาว เช่น
เสอืยดืสขีาว ชุดนักศกึษา หรอืชุดขา้ราชการ ไมส่วมเครอืงประดบั สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน เเวน่สายตา รปูถา่ยมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ
และตอ้งไมใ่ช่สตกิเกอร ์หรอืรปูพรนิจากคอมพวิเตอร์

• เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณุากรอกขอ้มลูจรงิใหค้รบเพอืประโยชนข์องตวัท่านเอง)

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี เดนิทาง ใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• เดนิทางพรอ้มพอ่แม ่/ เดนิทางพรอ้มพอ่ หรอื แม่
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ

• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร(ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• เดนิทางพรอ้มญาติ
• สาํเนาสตูบิัตร(ใบเกดิ) ทังนกีรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 6 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตร(ใบเกดิ) ตวัจรงิ



• สาํเนาทะเบยีนสมรสพอ่แม่

• สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นพอ่แม่

• กรณชีอืไมต่รงกบัสตูบิัตร(ใบเกดิ) ตอ้งใชใ้บเปลยีนชอื

• ใบยนิยอมออกนอกประเทศจากพอ่แม ่ไปทําทเีขตหรอือาํเภอเท่านัน

• กรณหีนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิใชเ้อกสารเพมิเตมิ จากขอ้ 1-3 ดงันี
• ใบอนญุาตกิารทํางาน ตวัจรงิเท่านัน!! ตอ่อายกุารทํางานแลว้ไมต่่าํกวา่ 3 - 6 เดอืน

• หนังสอืรบัรองการทํางาน เป็นภาษาองักฤษ ตวัจรงิ มตีราประทับและลายเซน็ต์

• สาํเนาตวั + ใบจองโรงแรม

• สาํเนาบุ๊คแบงค ์อพัเดทยอดปัจจุบัน ขนัต่าํ 100,000 บาท

• กรณสีมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบสาํเนาทะเบยีนสมรส

หมายเหต ุ:
• ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิทีํางานในประเทศไทย และมใีบอนญุาตกิารทํางานในประเทศไทยเท่านัน
หากไมไ่ดท้ํางานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง

• กรณหีนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว (เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดาํเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทูตจนี

• สาํหรบัผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่

• เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยนืวซีา่ ดงันันกรณุาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อยา่งนอ้ย 7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง)

• โปรดทําความเขา้ใจวา่สถานทูตจนีอยูใ่นระหวา่งจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร
เป็นเอกสทิธขิองสถานทูต และบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้

คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาต ิ(ในกรณทีทีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด)้
• หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั ท่านละ 5,360 บาท

• หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอินืๆ (กรณุาสอบถามรายละเอยีดไดท้เีจา้หนา้ทฝ่ีายขาย)

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให  ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณดีงัตอ่ไปนี
ชอืเป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทดีเูป็นหญงิ เช่น ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก
นํารปูถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้
นํารปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั ทถีา่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พอืยนืทําวซีา่
นํารปูถา่ยทเีป็นกระดาษถา่ยสตคิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร์
(ตา่งชาตฝิรงัเศสและประเทศยโุรปทเีขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ : ออสเตรยี เบลเยยีม สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝรงัเศส
เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล  ีลทิวัเนยี ลตัเวยี ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน
สวเีดน สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยี ไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทูตจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้**
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