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กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2562  

ราคาเพียง 20,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ – กุ้ยหลนิ (สนามบนิเหล่ียงเจียง) (CZ6100:13.10-18.10) 
วนัท่ี 2.  กุ้ยหลนิ-เมืองซินหนิง-อทุยานเขาลา่งซาน-จดุชมววิปาเจ่ียวจ้าย (รวมกระเช้า) 
วนัท่ี 3.  ยอดเขาพริก-ผา่นชมเขาอฐู-หยางซัว่-ถนนฝร่ัง 
วนัท่ี 4.   ลอ่งแพไม้ไผแ่มน่ า้หลีเจียง (คร่ึงสาย)-หยางซัว่-กุ้ยหลนิ-เขาเซียงกง-โชว์ดรีมไลค์ล่ีเจียง 
วนัท่ี 5.  สวนชวนซาน+ถ า้เขาทะล-ุชมภายนอกเจดีย์เงินเจดีย์ทอง-อิสระช้อปปิง้ตลาดใต้ดนิ 
วนัท่ี 6.   กุ้ยหลนิ(สนามบนิเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (CZ6099:09.00-12.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ้ยหลิน (สนามบินเหล่ียงเจียง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดนิทางให้กบัทกุท่าน 

13.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เท่ียวบนิท่ี CZ6100 

 *แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมท าพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้กลบัขึน้เคร่ืองเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ย
หลนิ* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพืน้ท่ี
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ตดิกบัมณฑลหยนุหนนั ทางเหนือตดิกบักุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดกับหูหนัน ทางตะวนัออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกับประเทศ
เวียดนาม ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กท่ียาวคดเคีย้วติดต่อกัน เทือกเขาส าคญั ได้แก่ ภู
เขาต้าหมงิซนัและต้าเหยาซนั เป็นเขตหินปนูขาวท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีคร่ึงหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตนีุเ้องจึงมีถ า้หินปนูอยู่
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  Sanjia International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 2 
กุ้ยหลิน-เมืองซินหนิง-อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย 
(รวมกระเช้า) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
 น าท่านออกเดนิทางสู ่เมืองซินหนิง (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 
  น าท่านเท่ียวชม อุทยานเขาล่างซาน เป็นหนึ่งอทุยานธรณี แบบภูเขาหินทรายอันเป็นเอกลกัษณ์ของจีน  ในตอนใต้

ของเทือกเขาล่างซานเช่ือมต่อกับอุทยานป่าหิน กุ้ ยหลิน และในตอนเหนือติดกับอุทยานจางเจียเจีย้  มีอาณาเขต
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ครอบคลมุ 108 ตาราง กิโลเมตร มีคณุสมบตัเิป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงได้ มีจดุชมววิกวา่ 60 แห่ง ท่ามกลางแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุ เช่น ช่องสวรรค์เทียนย่ี, ยอดเขาพริก, ถ า้จ่ือเซีย, หุบเขาปาเจ่ียว , ป่าจักรพรรดิ สวิน , และ
บ่อน า้โบราณ จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวปาเจ่ียวจ้าย หรือเขาแปดเหล่ียมเป็นจุดชมวิวท่ีน่าดึงดดู เม่ือ
หมอกลงจะน่าตื่นตาตื่นใจท่ีสดุ จะเห็นหุบเขา เปรียบเสมือนปลาวาฬ ท่ามกลางทะเลหมอกสดุลกูหูลกูตา ยอดท่ีสูง
ท่ีสดุ อยู่ท่ี 818 เมตร จากระดบัน า้ทะเล และยังได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ UNESCO และของ
ประเทศจีนอีกด้วย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม  Danxia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 3 ยอดเขาพริก-ผ่านชมเขาอูฐ-หยางซ่ัว-ถนนฝร่ัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

 

 
 น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาพริก หรือเรียกกนัในนาม ยอดเขาเทียนไข และอ่ืนๆ อีกมากมาย มีความสงู 180 เมตร เป็น

หนึ่งในแลนด์มาร์คของเทือกเขาล่างซาน จากนัน้น าท่าน ผ่านชมเขาอูฐ ท่านจะได้ชมวิวของภูเขาท่ีมีลกัษณะเหมือน
หลงัอฐูตดิกบัยอดเขา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหยางซ่ัว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมแม่น า้หลีเจียงท่ีมีทิวทัศน์

สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปรานของ
นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปท่ีนิยมข่ีจกัรยานชมธรรมชาตบิริสทุธ์ิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 อิสระให้ท่านเดนิเลน่หรือช้อปปิง้ ถนนฝร่ัง หรือถนนคนเดนิขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มี

ทัง้โรงแรม ผับ บาร์ ร้าน อาหาร และยังมีสินค้าพืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้าทอท่ีน ามาท าเป็นปลอกหมอน 
ผ้าพนัคอ เสือ้ผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แท่งหินแกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจ้า
จีน ธรรมชาต ิและสตัว์มงคลตา่งๆ หนงัสือคตพิจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีตผู้น าจีน ก็มีวางขายให้ท่านเลือก
ซือ้เลือกชม 
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ที่พัก โรงแรม Yangshuo Xinfuan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 4 
ล่องแพไม้ไผ่แม่น า้หลีเจียง (คร่ึงสาย)-หยางซ่ัว-กุ้ยหลิน-เขาเซียงกง-
โชว์ดรีมไลค์ล่ีเจียง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่าน ล่องแพไม้ไผ่แม่น า้หลีเจียง ชมความงามของแม่น า้หล่ีเจียงท่ีสวยงามใส ไหลเร่ือยเลาะไปตามขนุเขาใหญ่

น้อยนบัพนัท่ีมีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสจูน์ดงัค ากล่าวท่ีว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดน
แห่งขนุเขาท่ีแปลก และสวยงาม มีแมน่ า้สวยใสท่ีสดุในโลก และท่านเดนิทางสู ่เมืองหยางซัว่ เมืองเล็กริมแม่น า้หลีเจียง
ท่ีมีทิวทศัน์สวยงามและมีประวตัศิาสตร์ยาวนานกวา่ 1,400 ปี มีประชากรประมาณ 300,000 คน ท่ีน่ีเป็นท่ีโปรดปราน
ของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปท่ีนิยมข่ีจักรยานชมธรรมชาติบริสทุธ์ิ หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองกุ้ยหลิน ซึ่ง
เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพืน้ท่ีประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร 
ทางทิศใต้ตดิกบัมณฑลหยนุหนนั ทางเหนือตดิกบักุ้ยโจว ทางตะวนัออกเฉียงเหนือตดิกบัหหูนนั ทางตะวนัออกเฉียงใต้
ตดิกบักวา่งตง ทางใต้ตดิกบัอ่าวตงัเก๋ีย และทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบแอ่ง
กระทะ และเทือกเขาขนาดเลก็ท่ียาวคดเคีย้วตดิตอ่กนั เทือกเขาส าคญั ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นเขต
หินปนูขาวท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีคร่ึงหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตนีุเ้องจึงมีถ า้หินปนูอยู่มากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านเท่ียวชม เขาเซียงกง อยู่ทางทิศตะวนัตกของแมน่ า้หลีเจียง ห่างจากเมือง หยางซั่ว 28 กิโลเมตร ท่านจะได้ชม

ววิแมน่ า้หลีเจียงจากบนเขานี ้แมน่ า้หลีเจียงถกูล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลกู  เป็นจุดท่ีชมแม่น า้หลีเจียงสวยท่ีสดุ ถือว่า
เป็นจดุนิยมของช่างถ่ายภาพอีกหนึ่งจดุท่ีน่าสนใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านชม โชว์ดรีมไลค์ล่ีเจียง การแสดงท่ีผสมผสานระหว่างบลัเล่ต์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน ผ่านการเคี่ยวกร าและ

ฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสิบปี ประทับใจกับการแสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวและการเลียนแบบพฤติกรรมสตัว์ต่างๆ 
เช่นผีเสือ้,นกยงู และเร่ืองราว 

ที่พัก โรงแรม Sanjia International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 5 
สวนชวนซาน+ถ า้เขาทะลุ-ชมภายนอกเจดีย์เงนิเจดีย์ทอง-อิสระช้อป
ป้ิงตลาดใต้ดนิ 



  5 กุ้ยหลนิ หยางซัว่ เขาล่างซาน 6 วนั 5 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทิร์น    [GQ1KWL-CZ001] 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
 น าท่านสู่ สวนชวนซาน ซึ่งมีความหมายว่า สวนเขาทะล ุตัง้อยู่ชานเมืองทางใต้ของเมืองกุ้ ยหลิน มีพืน้ท่ี 2 ตาราง

กิโลเมตร ทศันียภาพบริเวณนีป้ระกอบด้วยภูเขาและแม่น า้ซึ่งมีความสวยงามมาก ตัง้อยู่คนละฝากกับเขางวงช้าง จึง
สามารถมองเห็นเขางวงช้างได้จากท่ีน่ี น าท่านชม ถ า้เขาทะลุ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมี
หินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลท าให้ ถ า้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นล าดบั 3 
ของถ า้ในตวัเมืองกุ้ยหลนิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 

 
 น าท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง เพ่ือเป็นสิริมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคู่นี ้เจดีย์หนึ่งสร้าง

ด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปนูเป็นสีเงิน รอบๆ ทะเลสาบ
อากาศดี ววิทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกั ถือวา่เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองกุ้ยหลิน จากนัน้อิสระให้ท่านช้อบ
ปิง้ท่ี ถนนคนเดินตลาดใต้ดิน  ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้าแฟชั่น ของท่ีระลึกท่ี
ตลอดจนสนิค้าตา่งๆ หลากหลายชนิด ทัง้สนิค้าพืน้เมืองกุ้ยหลนิยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลกูพลบัอบแห้ง 
ส้มจ๊ีด เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Sanjia International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ 6 
กุ้ยหลิน(สนามบินเหล่ียงเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
(CZ6099:09.00-12.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิเมืองกุ้ยหลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เท่ียวบนิท่ี CZ6099 
 แวะพกัท่ีสนามบนิอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาล่างซาน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทร์ิน                                   

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเด่ียว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
 ท่านละ 

วนัท่ี 02-07 ส.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 5,000.- 13,900.- 
วนัท่ี 27 ก.ย.-02 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 
วนัท่ี 17-22 ต.ค. 62 22,900.- 22,900.- 22,900.- 5,000.- 15,900.- 

ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
  

ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 180 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
 เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 10 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาหรือยกเลกิการเดินทาง 
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บินและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การช าระคา่บริการ 
     3.1 กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 100000.- บาท  
     3.2 กรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 15-20 วนัก่อนออกเดินทาง 
4.  การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
    4.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
    4.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 100000 บาท 
    4.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค้าใช้จ่ายทัง้หมด 
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    4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่า
มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดินทางได้           
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไม่ถึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดินทาง 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) 
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ 
4.  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ 
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6.  คา่ประกนัอุบติัเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าท่านใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบินทกุแหง่ + ภาษีน า้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดินทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยื่นขอวีซา่จีนแบบเด่ียว 4 วนัท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 
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3. กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ในกรณีท่ีน า้หนักเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 23 
กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินน า้หนกัตามสายการบินก าหนด 

4. คา่ท าหนงัสอืเดินทาง 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม , ค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, ค่า

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
7. คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติหรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทริป 
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุสดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ 

เหตกุารณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, อุบติัเหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลกิก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะ
ไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า 
เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จัดหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเช่นนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเดี่ยว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย 

**ยื่นวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
- ยื่นธรรมดา 4 วนัท าการ 10650 บาท  
- ยื่นดว่น 2 วนัท าการ 20775 บาท  
1. หนงัสอืเดินทางท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. หนงัสอืเดินทางต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน 
 - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง 
 - ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ส าหรับผู้ ท่ีถือหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารยื่นวีซา่ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดินทาง 
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตวัทา่นเอง 
6. กรณีเด็ก, นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสติูบตัรตวัจริง, ส าเนาสติูบตัรและสติูบตัรของ

เด็กฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกบับิดา มารดา ต้องแนบหนงัสอือนญุาตให้เดินทาง 
 ข้อมูลจริงเก่ียวกับสถานท่ีศึกษา สถานท่ีท างาน ต าแหน่งงาน ท่ีอยู่ปัจจุบัน ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

ญาติท่ีติดตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีท างาน และของญาติ โปรดรับทราบ
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ว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนยื่นวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัท าการ (ก่อนออกเดินทาง) 

8. โปรดท าความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทูต และบางครัง้
บริษัททวัร์ไม่ทราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการ
ท าวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 

9. ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านท า
บตัรหายในระหวา่งเดินทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสอืเดินทางชาวตา่งชาติ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติท่ีท างานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการท างานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไม่ได้ท างานในประเทศไทย ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว(เลม่เหลอืง) ผู้ เดินทางต้องไปด าเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดนิทางคนต่างชาตใินกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสอืเดินทางของคนอเมริกนั จ่ายเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสอืเดินทางของคนตา่งชาติอ่ืนๆ จ่ายเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตินา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง ส าหรับประทบัตราวีซ่า และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเต็ม   
2.รูปถ่ายสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไม่ใช่สต๊ิกเกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เช่น เสือ้ยืดสขีาว ชุดนกัศกึษา หรือชุดข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
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- ไม่สว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 
3. ใบอนญุาตการท างาน  
4. หนงัสอืวา่จ้างในการท างาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบส าเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก 
2. น ารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้ 
3. น ารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพื่อยื่นท าวีซา่ 
4. น ารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์ 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
ยื่นวีซา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มทา่นละ  10125 บาท  
 
[ต่างชาตฝิร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเชก็ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวยี 
ลักเซมเบร์ิก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวสิเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวซ่ีาด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทตูจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ภาษีน า้มนัเพ่ิมตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทัง้หมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง** 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) 
NAME.................................................................SURNAME............................................................. 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หม้าย            หย่า    
  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส ................................................................................. 

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 
ต าแหน่งงาน...................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่สถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ...................................................................... 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถตดิต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน) 

ท่านเคยเดนิทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ........................... 
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................SURNAME........................................ 
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดท าตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


