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จุดเดน่ 

 เทยีวบนิมบีรกิารอาหาร 
 โหลดกระเป๋าคนละ1ใบ นําหนักไมเ่กนิ 23 กก. 
 กุย้หลนิ เขาฝโูบว,วัดกวนอมิ,สวนจอืโจว 
 หยังซวั ลอ่งแมนํ่าหลเีจยีง,หมูบ่า้นโบราณซนิผงิ,ชอ้ปปิงถนนฝรงั 
 บรกิารนําดมืวนัละ 1 ขวด 
 ทกุทนัีงมปีระกนัวงเงนิ1ลา้นบาท(เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 

 

วนัเดนิทาง ราคา พกัเดยีวเพมิ วซีา่ 

29 ม.ีค. – 02 เม.ย. 62 15,900.- 3,200.- ไมร่วม 1,500.- 

**ไมล่งรา้นรฐับาล **ไมม่รีาคาเด็ก **ไมแ่จกกระเป๋า 

หมายเหต ุ

1. รายการอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2.  ราคาทัวรย์งัไมร่วมคา่วซีา่จนี1,500 บาท  

3.คา่บรกิารยังไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 
หยวนตอ่ทรปิตอ่ทา่น 

4. สายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟล ์หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หรอืแจง้ใหท้ราบในเวลา
กระชนัชดิท่านใดทตีอ้งออกตัวภายในประเทศ (เครอืงบนิ ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ทกีอ่นทกุครงั 

5. ครบ 10 คน ออกเดนิทาง ไมม่หีวัหนา้ทัวร ์* ครบ 16 คน ออกเดนิทาง มหีวัหนา้ทัวรไ์ทยไปกบัคณะ 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สุวรรณภูม-ิกุย้หลนิ-หยงัซวั 

10.00 น. พรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เกาะ U สายการบนิไชน่าเซาเธริน์
แอรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวกเรอืงเอกสารใหท้สีนามบนิ  

13.00 น. ออกเดนิทางไปกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทยีวทมีชีอืเสยีงของมณฑลกวางส ีโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100  

16.30 น. แวะผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ทนีครหนานหนงิ แลว้กลับขนึเครอืงบนิลําเดมิ 

17.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงกุย้หลนิโดยเทยีวบนิท ีCZ 6100 

18.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

 พักท ีHONGFENG JINGCHENGINTERNATIONAL HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทสีอง  หยงัซวั-ลอ่งแมน่าํหลเีจยีง-เมอืงโบราณซนิผงิ-ลอ่งแพไมไ่ผ-่ถนนฝรงั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 นําท่านเดนิสู่หยงัซวัเมอืงเล็กรมิแม่นําหลีเจียงทมีทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตร์ยาวนานกว่า 
1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทนีีเป็นทโีปรดปรานของนักท่องเทยีวชาวยุโรปทนียิมขี
จักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิ* อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืชอ้บปิงของทรีะลกึทถีนนฝรัง (ถนนขา้วสาร
จนี) 

  นําท่านล่องเรอืชมลํานําหลเีจยีง (ล่องสันปลายนํา // ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 45 นาที-1 
ชวัโมง) ชมภเูขารปูรา่งแปลกตาทดีแูตกตา่งกันไปตามจนิตนาการของผูเ้ฝ้าชม 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคาร *ชวน ชมิเผอืกครสิตลั 



2562 CH-CD5D / กุ้ยหลิน-หยงัซวั 5 วนั    3 

ชม เมอืงโบราณซงิผงินําทา่นเดนิทางเทยีวชม เมอืงโบราณซงิผงิ เป็นเมอืงโบราณทยีังมกีลนิอาย
ของสมัยก่อน นอกจากนันยังมสีนิคา้พนืเมอืงต่างๆ ใหท้่านไดเ้ลอืกชม นําท่านลอ่งแพไมไ้ผไ่ปตาม
ลํานําพบมงักร (ความจุแพละ 8-10 คน / ใชเ้วลาล่อง 45 นาท)ี) แม่นําสายเล็กๆทีเป็นสาขาของ
แมนํ่าหลเีจยีงเป็นจุดทมีภีูเขาสวยๆของกุย้หลนิหนาแน่นทสีดุมองซา้ยมอืก็ภูเขามองขวามอืก็ภเูขาวัก
นําสาดซดันดิเดยีวก็ถงึภเูขาดคูวามสามารถของนกจับปลา 

  อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บปิงของทรีะลกึทถีนนฝรัง (ถนนขา้วสารจนี) 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร  

 พกัท ีNEW LIJIANG HOTELหรอื YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTELหรอื
เทยีบเทา่  

วนัทสีาม หยงัซวั-กุย้หลนิ-เขาฝโูป-วดักวนอมิ-ชอ้ปปิงเขตใหม ่ตงซกีงั 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

 เดนิทางกลับกุย้หลนิ ชมเมอืงกุย้หลนิ แหลง่ทอ่งเทยีวทางธรรมชาตทิมีชีอืเสยีงมณฑลกวางส ีชอื
เมอืงกุย้หลนิมบีนัทกึไวใ้นประวัตศิาสตรจ์นีเมอื 214 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ครังจนิซฮีอ่งเตม้บีัญชาใหข้ดุ
คลองหลงิฉวู่ เชอืมเสน้ทางเคลอืนทัพส่งเสบยีงจากภาคกลางเพอืเขา้ตดีนิแดนจนีตอนใต ้กุย้หลนิมี
การก่อชันของแผ่นดนิหนิปูนตามธรรมชาตซิงึยังคงดําเนินอยู่อย่างไม่หยุดยัง กุย้หลนิจงึมภีูเขาทมีี
รปูรา่งแปลกตาและมถํีาสวยงามมากมาย 

 นําชมเขาฝโูบว เป็นทรีูจ้ักกนัในนาม “เขาสลายคลนื” เพราะแม ้
คลนืลมจะโหมกระหนําเขา้มาเพยีงใดเมอืมาพบกับเขาฝูโปแห่งนี
คลืนนันก็จะมลายหายไปจนสินทีเขาฝูโปแห่งนีมีถําทีมีความ
สวยงามและน่าสนใจอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก่ ถําพระพันองคอ์ันเป็นที
เก็บรวบรวมพระทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศถั์งและซง่ เชงิเขาดา้นใต ้
มถํีาคนืมกุ ซงึเชอืกนัวา่เดมิมมีงักรอาศัยอยูแ่ละมไีขม่กุสอ่งประกาย
ใหค้วามสวา่งแกถํ่า นําทา่นชมหนิลองกระบ ี

12.00 น. รับประทานอาหารเทยีงทภีตัตาคาร 

  นําท่านไปนมัสการเจา้แม่กวนอมิ ทวีดัเหนนิเหยนิ เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุ และตังอยูใ่จกลางเมอืงกุย้
หลนิ มแีตแ่มช่ทีอีาศัยอยูใ่นวัดแหง่น ี

 จากนันนําทา่นไปชมเขตเมอืงใหมกุ่ย้หลนิ  อสิระเดนิเทยีว ณ ศนูยก์ารคา้ทคีรบวงจรในเมอืงขนาด
ใหญแ่หง่แรกของกุย้หลนิรวมถงึการทอ่งเทยีว วัฒนธรรมพนื ชอ้ปปิง อาหารและเป็นแหลง่พักผอ่นทดี ี

19.00 น. รับประทานอาหารคําทภีตัตาคาร 

 พักท ีHONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทสี ี กุย้หลนิ-สวนจอืโจว-สวนสองแมน่าํสทีะเลสาบ-เจดยีเ์งนิ ทอง-กูห่นานเหมนิ-ถนนคน
เดนิ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 

  นําท่านเขา้ชม สวนจือโจว  เ ป็นสวนสาธารณะทีตังอยู่ ใจ เมืองกุ ย้หลินและอยู่ ใกล เ้ขา
งวงชา้ง สามารถมองเห็นเขางวงชา้ง ถา่ยรปูกบัเขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ ขนึบนเขางวงชา้ง 
ชมววิสองฝังแมนํ่าหลเีจยีงในตัวเมอืง บนเขาเป็นทตีังของเจดยีท์รงเจกัน ทสีรา้งขนึในสมัยราชวงศห์
มงิ (ค.ศ. 1368-1644) ลอ้มรอบดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจ ีบนเจดยีป์ระดษิฐานองคโ์พธสิตัวผ์ูเ่สยีน ซงึชาวกุย้
หลนิศรัทราในความศักดสิทิธ ิชว่งวันหยดุจงึมคีนมาอธษิฐานขอพรมากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 นําทา่นชมววิกุย้หลนิรมิทะเลสาบหรงซานห ูซงึบรเิวณนเีมอื 900 ปีกอ่นเคยเป็นคูเมอืง แต่ไดร้ับการ
ปรับปรงุเป็นสวนสาธารณะและสรา้งเจดยีค์ูห่นงึขนึกลางทะเลสาบ เจดยีค์ูนั่นเรยีกวา่ เจดยีเ์งนิและเจดยี์
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ทอง (ไมไ่ดข้นึบนตัวเจดยี)์ เจดยีอ์งคห์นงึสรา้งดว้ยทองเหลอืง ซงึถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทใีหญ่
ทสีดุในโลก สว่นอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปนู ระหวา่ง 2 เจดยีม์อีโุมงคเ์ชอืมถงึกนั 

ชมเขตสวนซานหู ประตูโบราณกูหนานเหมนิประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตังอยูท่รีมิทะเลสาปหยงห ู
สรา้งขนึครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง อายปุระมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรุงล่าสดุหลังสงครามจนีกับ
ญปีุ่ น ใหท้กุท่านไดถ้า่ยรปูเป็นทรีะลกึและชมตน้ไทรพันปีผา่นชมทพํีานักขา้ราชการเกา่ 

  อสิระชอ้บปิงเสอืผา้รองเทา้แฟชนัของทรีะลกึทถีนนคนเดนิเทา้“ปู้สงิเจยี”ถนนจงซานและตลาดใต ้
ดนิกลางใจเมอืงกุย้หลนิตามอธัยาศัย   

  

19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทภีตัตาคาร 

พักท ีHONGFENG JINGCHENGINTERNATIONAL HOTELหรอืเทยีบเทา่ 5 ดาวจนี 

วนัทหีา้ กุย้หลนิ-กรงุเทพฯ 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ (แบบกลอ่ง) แลว้นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

08.50 น. เดนิทางสูก่ลับสวุรรณภมู ิโดยเทยีวบนิท ีCZ6099 

09.50 น. ขากลับผา่นสนามบนิหนานหนงิ พักรอตอ่เครอืงกลบัสวุรรณภมู ิ

11.00 น. โดยเทยีวบนิท ีCZ6099 อําลามณฑลกวางส ี

12.10 น. เดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพฯ 

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

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯเพอืเช็ควา่กรุ๊ปมกีารคอน
เฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครังมฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทังสนิ 

แนะนํา สามารถเลอืกซอืทวัร ์เพมิ 3 รายการชดุละ 600 หยวน 

เลอืกซอืทวัรเ์สรมิ (กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ละไกดล์ว่งหนา้: 

โชวT์HE IMPRESSION OF LIU SANJIE 

 กอ่นนอน นําทา่นสูโ่รงละครกลางแจง้รมิแมนํ่า ความจุ  2,000 ทนัีง 
โรงละครธรรมชาติทีใหญ่ทีสุดในโลก ท่านจะไดช้มโชว์แม่นําทีมี
ชอืเสยีงของเมอืงหยงัซวั ชอืชดุ ตํานานแมเ่พลงพนืบา้นชาวจว้ง “หลวิ
ซานเจยี” ทมีชีอื เสยีงเป็นทรีูจั้กดทีัวประเทศจนี การแสดงชดุนีกํากับ
การแสดงโดย “จางอวโีหมว” ผูกํ้ากับหนังชอืดังทมีผีลงานระดับโลก 
และยังฝากผลงานสุดอลังการไวใ้นพธิีเปิดกฬีาโอลมิปิก ดว้ยความ
มหัศจรรยใ์นจนิตนาการอันบรรเจดิ ผลงานชดุนีจงึไดผ้สานความงาม
ธรรมชาติ และวถิีแห่งมนุษย์ไวอ้ย่างดืมดํา แสงไฟและแสงจันทร ์
เสียงเพลงและเสียงพลิวไหวของไผ่ออ้ ขุนเขาริมนํา และเครือง
ประกอบฉากทันสมัยเสอืผา้เครอืงแต่งกายพนืบา้นและงานดไีซน์ นักแสดงร่วม 600 ชวีติจะเรยีงรอ้ยออกมาเป็นการ
แสดง ทมีคํีาจํากดัความลกึซงึกวา่คําวา่ “สนิคา้แหง่การทอ่งเทยีว” หากแตเ่ป็นการสรา้งสรรคง์านศลิปะทไีมค่วรพลาด
ชม โปรดทราบ เนอืงจากเป็นโรงละครกลางแจง้ หากระดับนําในแมนํ่าหลเีจยีงสงู อากาศหนาวหรอืมฝีนตกหนักมาก
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จนทําใหป้ระกาศงดการแสดง ทางบรษัิทฯจะจัดรายการลอ่งสทีะเลสาบหนงึแมนํ่าทดแทนใหท้เีมอืงกุย้หลนิในคนืวันที
หา้ของการเดนิทาง  แตห่ากบตัรไดถ้กูใชไ้ปแลว้มกีารเขา้ชมแลว้จะไมม่กีารคนืคา่บรกิารใดๆ 

โชว ์DREAM LIKE LI RIVER 

โชวเ์ดน่ประจําเมอืงกุย้หลนิททีา่นพลาดไมไ่ดD้REAM LIKE LI RIVER “มง่วา่นหลี
เจยีง” เป็นการแสดงพเิศษ ทมีกีารผสมผสานระหวา่งบลัเลยแ์ละกายกรรมอยา่งลงตัว แมนํ่า
หลเีจยีงถกูนํามาเป็นตัวเชอืมเพอืเลา่เรอืงราวของสรรพสงิทผีกูพันอยูก่บัสายนํา เชน่ ภเูขา 
ตน้ไม ้ สตัวต์า่งๆ แมลง หรอืแมก้ระทังสงิมชีวีติทอียูใ่ตลํ้านําหลเีจยีง มง่วา่นหลเีจยีงมกีาร
ลงทนุสงูในเรอืงการออกแบบเสอืผา้ ฉาก และแสงส ี

ถําเงนิ SIVERCAVE 

- ถําเงนิ (SILVER CAVE) ชมหนิงอกหนิยอ้ยทมีลีักษณะแตกตา่งจากถําอนื คอืมคีวามแวววาวและสะทอ้นแสง
เหมอืนเกล็ดเพชร แลว้เดนิทางสูห่ยงัซวั เมอืงเล็กรมิแมนํ่าหลเีจยีงทมีทีวิทัศนส์วยงามและมปีระวตัศิาสตรย์าวนานกวา่ 
1,400 ปี หยงัซวัมพีนืท ี1,428 ตรม.มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทนีเีป็นทโีปรดปรานของนักทอ่งเทยีวชาวยโุรป
ทนียิมขจัีกรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิ

หรอืเปลยีน ถาํเงนิ เป็น เขาเหยา้ซาน ราคาเดยีวกนั 

เขาเหยา้ซาน 
นําทา่นนังกระเชา้ลอยฟ้าขา้มภเูขาเขยีวขจขีนึสูจ่ดุชมววิเมอืงกุย้หลนิทสีวย
ทสีดุบนเขาเหยาซานชมภาพพาโนรามาจากมมุสงู(BIRD EYE’S VIEW)ของ
เมอืงกุย้หลนิและขนุเขานับรอ้ยรปูรา่งแปลกตาสวยงามทรีวมกนัเป็นหนงึจนแยก
ไมอ่อกวา่เมอืงอยูใ่นหบุเขาหรอืภเูขาอยูใ่นเมอืงทา่นทเีป็นคูรั่ก สามารถอธฐิานคลอ้งกญุแจคํามนัสญัญา 

 

อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไปกลับ (ตัวกรุ๊ป) / คา่ทพีัก 2 ทา่นตอ่ 1 หอ้งคู ่/ คา่อาหารทกุมอืทรีะบใุนรายการ / คา่บตัร
เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ/ค่าธรรมเนียมสัมภาระทฝีากขนึเครอืงท่านละ 1 ชนิทนํีาหนักไมเ่กนิ 23กก./ ชดุ
ภาษีตัว (คา่ภาษีสนามบนิไทยTH TAX, คา่ภาษีสนามบนิจนีCN TAX) 

อตัรานไีมร่วม  1. ค่าวซีา่จนี 1,500 บาท 2.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวต่างๆ เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร ค่าเครอืงดมืนอก
รายการ เป็นตน้ 3.คา่ทําเอกสารของผูถ้อืตา่งดา้ว/ คา่วซีา่ทมีคีา่ธรรมเนยีมแพงกว่าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่านําหนักที
เกนิพกิดั 4. คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ+คนขบัรถทอ้งถนิ และ คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์รวม 200 หยวนตอ่ทรปิตอ่ท่าน 

หมายเหตุ บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสม / บรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน / ขอสงวนสทิธทิจีะมกีารเปลยีนแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ในกรณีทมีกีารขนึลงของเงนิตราต่างประเทศ/ การไมร่ับประทานอาหารบางมอื ไมเ่ทยีวบางรายการ ไม่
สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระค่าทัวร ์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บรษัิทไดทํ้าประกันอบุัตเิหตุใหก้ับ
ลกูคา้ในวงเงนิ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ / คา่บรกิารไมร่วมภาษี 7 %   และ ภาษีหัก ณ.ทจีา่ย 3% 

สํารองทนีงั มดัจํา 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอืเป็นภาษาองักฤษ * ทเีหลอืชําระกอ่นการเดนิทาง 20 วัน 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ทางบรษิทัฯถอืวา่ 
ทา่นและคณะไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษิทัฯไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

เงอืนไขการยกเลกิ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน - หักค่าใชจ้่ายสําหรับกรุ๊ปทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอื
กรุ๊ปทมีกีารการันตคี่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได/้
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขนึไป - เก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท / ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน- เก็บค่าใชจ้่าย 
75 % ของราคาทัวร ์/ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-6 วัน - เก็บคา่บรกิารทังหมด 100 % 

ความรบัผดิชอบ บรษัิทเป็นเพยีงตัวแทนการทอ่งเทยีวสายการบนิและตัวแทนการท่องเทยีวในตา่งประเทศซงึไมอ่าจ
รับผดิชอบ 
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-ตอ่ความเสยีหายตา่งๆทอียูเ่หนอืการควบคมุของเจา้หนา้ทบีรษัิทฯอาทกิารนัดหยดุงานการจลาจลเปลยีนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบนิภยัธรรมชาตฯิลฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทังทางตรงหรอืทางออ้มเชน่การเจ็บป่วยการ
ถกูทํารา้ยการสญูหายความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆฯลฯ 

-ตอ่การตอบปฏเิสธการเขา้และออกเมอืงของเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้หรอืออกเมอืงอนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมายหรอื
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

ทา่นทถีอืบตัรAPEX 

- ทา่นทถีอืบตัรAPEX โปรดตรวจสอบดว้ยตนเองถงึสทิธกิารเขา้-ออกประเทศจนีเพอืการทอ่งเทยีวโดยไมม่วีซีา่กับ
องคก์รฯทอีอกบตัรนใีหก้บัทา่นเพราะวา่บรษัิททัวรฯ์ไมท่ราบในรายละเอยีดขอ้ตกลงการผา่นเขา้ออกประเทศของผูถ้อื
เอกสารน ี

- ทา่นทถีอืบตัรAPEX จะตอ้งระมดัระวังรักษาบตัรของทา่นไมใ่หส้ญูหายเพราะหากสญูหายหมายถงึวา่ 

1. สายการบนิอาจจะไมใ่หท้า่นCHECK-IN หากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

2. ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจะไมอ่นุญาตใหท้า่นผา่นเขา้-ออกเมอืงหากทา่นไมส่ามารถแสดงเอกสาร (บตัร) ตัวจรงิ 

3. หากบตัรสญูหายทา่นอาจไมไ่ดเ้ดนิทางตอ่กบัคณะทวัรแ์ละอาจตอ้งตดิคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 1-2 อาทติย ์

4. หากบตัรสญูหายทา่นตอ้งจา่ยคา่ทพีักอาหารยานพาหนะคา่ซอืตัวเครอืงบนิใบใหมฯ่ลฯในขณะททีา่นอยูต่อ่เพอืทํา
เรอืงการออกบตัรใหมห่รอืขอทําวซีา่ใหมด่ว้ยตนเอง 

5. ทางบรษัิทฯมนีโยบายใหเ้จา้หนา้ทขีองบรษัิทฯทกุแผนกเชน่หัวหนา้ทัวรพ์นักงานเก็บเอกสารพนักงานขายฯลฯไมร่ับ
ไมรั่บฝากไมถ่อืแทนหรอืไมเ่ก็บรักษาแทนดังนันหากทา่นฝากบตัรAPEX และ/หรอืสง่บตัรตดิมากบัเอกสารหากมกีารสญู
หายทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทงัสนิ 

เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ํารดุ 
2.หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
3. รปูถา่ยหนา้ตรงรปูส ี1.5 X 2 นวิถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเทา่นัน** และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอรห์รอืรูปพ
รนิจากคอมพวิเตอร ์

 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาดเชน่เสอืยดืสขีาวชดุนักศกึษาหรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 
 - รปูตอ้งหนา้ตรงไมย่มิเห็นฟันมองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหทูงั 2ขา้ง 
 - ไมส่วมเครอืงประดับสรอ้ยตา่งหเูเวน่ตาเเฟชนัเเวน่สายตา 

4. กรณเีด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา 
 - กรณีเด็กอายตํุากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย
สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้hีttp://www.consular.go.th/)            
 - กรณีทเีด็กไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มกับบดิามารดาตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทางขอ้มลูจรงิเกยีวกับสถานที
ศกึษาสถานททํีางานตําแหน่งงานทอียู่ปัจจุบันทอียู่ททํีางานญาตทิตีดิต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉนิหมายเลขโทรศัพทบ์า้นที
ทํางานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีารระงับการออกวซี่าเล่มทีมี
ปัญหา (สถานทูตมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 
5 .โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหมก่ารเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอืเปลยีน
ระเบยีบการยนืเอกสารเป็นเอกสทิธขิองสถานทูตและบางครงับรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้ 

 

 


