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HILIGHT 
 เทยีวเต็มอมิ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 
 เขาล่างซาน ภูเขาหนิทรายทเีป็นเอกลักษณ์

ของเมอืงจนีตอนใต ้
 จดุววิทสีวยทสีดุของแม่นําลเีจียง บนเขาเซยี

งกง 
 ล่องแม่นําหลีเจียง ชมทิวทัศน์ทีสวยงามที

สวยงามไหลเรือยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่
นอ้ยนับพัน 

 ชมโชว์ดรีมไลค์ลีเจียง โชว์ทีผสมผสาน
ระหวา่งบลัเลยก์บักายกรรมเขา้ดว้ยกัน 

 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
 

กุย้หลนิ หยางซวั 
พชิติเขาลา่งซาน 

6 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่ 
เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : ม.ิย.-ต.ค. 62 

ราคาเรมิตน้ 21,900.- 
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กําหนดการเดนิทาง  

วันท ี21-26 ม.ิย. 62 21,900.- 
วันท ี12-17 ก.ค. 62 21,900.- 
วันท ี02-07 ส.ค. 62 21,900.- 
วันท ี27 ก.ย.-02 ต.ค. 62 23,900.- 
วันท ี17-22 ต.ค. 62 23,900.- 
 

ราคานไีมร่วมคา่วซีา่เดยีว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวม 180 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง ** 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ – กุย้หลนิ (สนามบนิเหลยีงเจยีง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

 ✈ 🍽 
Sanjia International Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

2 
กุย้หลนิ-เมืองซนิหนงิ-อทุยานเขาลา่งซาน-จดุชมววิปาเจยีวจา้ย (รวม
กระเชา้) 

🍽 🍽 🍽 
Danxia Hotel หรอืเทยีบเทา่

ระดับ 4 ดาว 

3 ยอดเขาพรกิ-ผา่นชมเขาอฐู-หยางซัว-ถนนฝรัง 🍽 🍽 🍽 
Yangshuo Xinfuan Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

4 
ลอ่งแพไมไ้ผแ่ม่นําหลเีจยีง (ครงึสาย)-หยางซัว-กุย้หลนิ-เขาเซยีงกง-
โชวด์รมีไลคล์เีจยีง 

🍽 🍽 🍽 
Sanjia International Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

5 
สวนชวนซาน+ถําเขาทะลุ-ชมภายนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-อสิระชอ้ป
ปิงตลาดใตด้นิ 

🍽 🍽 🍽 
Sanjia International Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว 

6 
กุย้หลนิ(สนามบนิเหลยีงเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 
(CZ6099:09.00-12.10) 

✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กุ ้ยหลิน (สนามบินเหลียงเจยีง) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอ้มกันท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 9 
เคาน์เตอร ์ U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุกทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองกุย้หลนิ เมืองท่องเทียวทีมีชอืเสียงของมณฑลกวางสี โดยสายการบนิ 
CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ีCZ6100 

 *แวะพกัทสีนามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มทําพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนันกลับขนึเครอืงเดนิทางตอ่สู่
เมืองกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซงึเป็นหนึงในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใตข้อง
ประเทศจนี ซงึมพีนืทปีระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยนุหนัน ทาง
เหนือตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่งตง 
ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกยี และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืนทเีป็นที
ราบแอ่งกระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทยีาวคดเคยีวตดิตอ่กัน เทอืกเขาสําคัญ ไดแ้ก ่ภูเขาตา้
หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปนูขาวทคีรอบคลมุพนืทคีรงึหนงึของประเทศ ดว้ยเหตนีุเอง
จงึมถํีาหนิปนูอยูม่ากมาย  

คํา  รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 
ทพีกั 

 โรงแรม   Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัท ี2 กุย้หลนิ-เมอืงซนิหนงิ-อทุยานเขาลา่งซาน-จดุชมววิปาเจยีวจา้ย (รวมกระเชา้) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   
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 นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงซนิหนงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

นําท่านเทียวชม อุทยานเขาล่างซาน เป็นหนึงอุทยานธรณี แบบภูเขาหินทรายอันเป็น
เอกลักษณ์ของจนี  ในตอนใตข้องเทือกเขาล่างซานเชอืมต่อกับอุทยานป่าหนิ กุย้หลนิ และใน
ตอนเหนือตดิกบัอทุยานจางเจยีเจยี มอีาณาเขตครอบคลมุ 108 ตาราง กโิลเมตร มคีณุสมบัตเิป็น
แหล่งท่องเทยีวทมีีชอืเสยีงได ้มีจุดชมววิกว่า 60 แห่ง ท่ามกลางแหล่งท่องเทยีว ทมีีชอืเสยีง
ทสีดุ เชน่ ชอ่งสวรรคเ์ทยีนย,ี ยอดเขาพรกิ, ถําจอืเซยี, หบุเขาปาเจยีว , ป่าจักรพรรด ิสวนิ , และ
บอ่นําโบราณ จากนันนําทา่นเดนิทางไปยัง จดุชมววิปาเจยีวจา้ย หรอืเขาแปดเหลยีมเป็นจดุชม
วิวทีน่าดึงดูด เมือหมอกลงจะน่าตืนตาตืนใจทีสุด จะเห็นหุบเขา เปรียบเสมือนปลาวาฬ 
ท่ามกลางทะเลหมอกสดุลูกหูลูกตา ยอดทสีูงทสีดุ อยู่ท ี818 เมตร จากระดับนําทะเล และยัง
ไดรั้บการขนึทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางธรรมชาต ิUNESCO และของประเทศจนีอกีดว้ย 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ  ภัตตาคาร  
ทพีกั 

    โรงแรม   Danxia Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี3 ยอดเขาพรกิ-ผา่นชมเขาอฐู-หยางซวั-ถนนฝรงั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก   

 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาพรกิ หรอืเรยีกกันในนาม ยอดเขาเทียนไข และอนืๆ อกีมากมาย มี
ความสูง 180 เมตร เป็นหนงึในแลนดม์ารค์ของเทือกเขาล่างซาน จากนันนําท่าน ผ่านชมเขา
อฐู ทา่นจะไดช้มววิของภเูขาทมีลีักษณะเหมอืนหลังอฐูตดิกบัยอดเขา 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   
 นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงหยางซวั (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) เมอืงเล็กรมิแม่นําหลี

เจยีงทมีทีวิทัศนส์วยงามและมปีระวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 
คน ทนีีเป็นทโีปรดปรานของนักท่องเทยีวชาวยโุรปทนียิมขจีักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิ

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร  
 อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรือชอ้ปปิง ถนนฝรงั หรือถนนคนเดินขนาบขา้งดว้ยทิวเขา หนา้ตา

คลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีังโรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยังมสีนิคา้พนืเมอืงวางขายมาก
ชนิด เชน่ ผา้ทอทนํีามาทําเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสอืผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด 
แทง่หนิแกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กนัจนี ตวัดลายเป็นรปูเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตวม์งคล
ต่างๆ หนังสอืคตพิจน์ของท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง อดีตผูนํ้าจีน ก็มีวางขายใหท้่านเลือกซอื
เลอืกชม 

ทพีกั 
    โรงแรม  Yangshuo Xinfuan Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี4 
ลอ่งแพไมไ้ผแ่ม่นําหลเีจยีง (ครงึสาย)-หยางซวั-กุย้หลนิ-เขาเซยีงกง-โชวด์รมี
ไลคล์เีจยีง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 

 

นําท่าน ล่องแพไมไ้ผ่แมนํ่าหลเีจยีง ชมความงามของแม่นําหลเีจียงทีสวยงามใส ไหลเรอืย
เลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพันทมีรีปูรา่งตา่งๆ กันตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้่าน
พสิจูน์ดังคํากล่าวทวี่า กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขุนเขาทแีปลก และสวยงาม มีแม่นําสวยใสทสีดุ
ในโลก และท่านเดนิทางสู ่เมืองหยางซัว เมืองเล็กรมิแม่นําหลเีจยีงทมีีทวิทัศน์สวยงามและมี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทนีีเป็นทโีปรดปรานของ
นักท่องเทียวชาวยุโรปทนีิยมขจัีกรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธ ิหลังจากนันนําท่านเดนิทางกลับสู ่
เมอืงกุย้หลนิ ซงึเป็นหนงึในเมอืงเอกของมณฑลกวา่งซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี ซงึ
มพีนืทปีระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยนุหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้
โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่งตง ทางใตต้ดิกับ
อา่วตังเกยี และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพนืทเีป็นทรีาบแอ่งกระทะ 
และเทือกเขาขนาดเล็กทียาวคดเคยีวตดิต่อกัน เทือกเขาสําคัญ ไดแ้ก ่ภูเขาตา้หมงิซันและตา้
เหยาซนั เป็นเขตหนิปนูขาวทคีรอบคลมุพนืทคีรงึหนงึของประเทศ ดว้ยเหตนุีเองจงึมีถําหนิปนูอยู่
มากมาย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : กุย้หลนิ หยางซวั พชิติเขาลา่งซาน 6 วนั 5 คนื 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  

ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดยีว 
ทา่นละ 

ไมร่วมตัว
เครอืงบนิ 
ทา่นละ 

วันท ี21-26 ม.ิย. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 

วันท ี12-17 ก.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 

วันท ี02-07 ส.ค. 62 21,900.- 21,900.- 21,900.- 5,000.- 14,900.- 

วันท ี27 ก.ย.-02 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 16,900.- 

วันท ี17-22 ต.ค. 62 23,900.- 23,900.- 23,900.- 5,000.- 15,900.- 

 

 

 

 

นําทา่นเทยีวชม เขาเซยีงกง  อยูท่างทศิตะวันตกของแม่นําหลเีจยีง หา่งจากเมอืง หยางซัว 28 
กโิลเมตร ท่านจะไดช้มววิแม่นําหลเีจยีงจากบนเขานี แม่นําหลเีจยีงถูกลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆ
ลกู  เป็นจดุทชีมแมนํ่าหลเีจยีงสวยทสีดุ ถอืวา่เป็นจดุนยิมของชา่งถา่ยภาพอกีหนงึจดุทน่ีาสนใจ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร   
 นําท่านชม โชวด์รมีไลคล์เีจยีง การแสดงทผีสมผสานระหวา่งบัลเล่ตกั์บกายกรรมเขา้ดว้ยกัน 

ผ่านการเคียวกรําและฝึกฝนรูปแบบการแสดงโชว์นับสบิปี ประทับใจกับการแสดงทีบอกเล่า
เรอืงราวและการเลยีนแบบพฤตกิรรมสตัวต์า่งๆ เชน่ผเีสอื,นกยงู และเรอืงราว 

ทพีกั 
    โรงแรม  Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัท ี5 สวนชวนซาน+ถําเขาทะล-ุชมภายนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-อสิระชอ้ปปิงตลาด
ใตด้นิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพัีก 
 นําท่านสู ่สวนชวนซาน ซงึมีความหมายว่า สวนเขาทะลุ ตังอยู่ชานเมืองทางใตข้องเมืองกุย้

หลนิ มีพืนที 2 ตารางกโิลเมตร ทัศนียภาพบรเิวณนีประกอบดว้ยภูเขาและแม่นําซึงมีความ
สวยงามมาก ตังอยู่คนละฝากกับเขางวงชา้ง จงึสามารถมองเห็นเขางวงชา้งไดจ้ากทนีี นําท่าน
ชม ถําเขาทะลุ ซงึตังอยู่บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหนิงอกหนิยอ้ย ซงึมี
แสงระยบิระยับเหมือนครสิตัลทําให ้ถํานีความแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลําดับ 3 
ของถําในตัวเมอืงกุย้หลนิ 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
 

 

นําทา่นชมและถ่ายรปูภายนอกกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพอืเป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบ
คูน่ี เจดยีห์นงึสรา้งดว้ยทองเหลอืง ถือว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทใีหญ่ทสีดุในโลก สว่นอกีเจดยี์
สรา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยงินัก ถือว่าเป็นจุดชมววิที
สวยงามอีกแห่งหนึงในเมืองกุย้หลนิ จากนันอสิระใหท้่านชอ้บปิงท ีถนนคนเดนิตลาดใตด้นิ 
ทา่นจะไดพ้บกับสนิคา้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสอืผา้ รองเทา้แฟชนั ของทรีะลกึทตีลอดจนสนิคา้
ตา่งๆ หลากหลายชนดิ ทังสนิคา้พนืเมอืงกุย้หลนิยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลับ
อบแหง้ สม้จดี เป็นตน้ 

คํา  รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตคาร   
ทพีกั 

    โรงแรม  Sanjia International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
วนัท ี6 กุย้หลนิ(สนามบนิเหลยีงเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

(CZ6099:09.00-12.10) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

 ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทยีวบนิท ี
CZ6099 

 แวะพักทสีนามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนันเดนิทางต่อสูก่รงุเทพฯ 
12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เงอืนไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครังจะตอ้งมผีูโ้ดยสารจํานวน 10 ทา่นขนึไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว  
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2.  ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง เพอื

เช็คขอ้มลูความถูกตอ้งของรายการทัวร์รวมทังไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง
บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ 

3.  การชําระคา่บรกิาร 
     3.1 กรณุาชําระมัดจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
     3.2 กรณุาชําระค่าทัวรส์ว่นทเีหลอื 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง 
4.  การยกเลกิและคนืค่าทัวรห์ลังจากมกีารจ่ายเงนิมดัจํา 
    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืค่าใชจ่้ายทังหมด 
    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท 
    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา้ใชจ้่ายทังหมด 
    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีตอ้งการันตีมัดจํากับสายการบนิหรือค่ามัดจําทีพัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ
เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจํา หรอืคา่ทัวรท์ังหมดเนอืงจากค่าตัวเป็นการ
เหมาจ่ายในเทยีวบนินันๆ 

 
กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 
2. คณะจองจํานวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขนึไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 
3. คณะจองไมถ่งึจํานวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม 

1.  คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยัด 
2.  คา่โรงแรมทพัีกตามรายการทรีะบ ุ(สองทา่นตอ่หนงึหอ้ง) 
3.  คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบ ุ
4.  คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการทรีะบ ุ
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ
6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณเีกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์ 
 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซอืประกันการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
 เพมิเตมิกบัทางเจา้หนา้ทบีรษัิทได ้** 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบยีประกันเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํามัน  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการยนืขอวซีา่จนีแบบเดยีว 4 วันทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม/ท่าน 1 ใบเทา่นัน สว่นเกนินําหนัก

ตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนังสอืเดนิทาง 
5. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครอืงดมื, ค่าอาหารทสีงัเพมิเอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 
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6. คา่อาหารทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
7. คา่ทําใบอนุญาตทกีลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
8. คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิและคนขับรถ รวม 180 หยวน /ท่าน/ทรปิ 
 

หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี์ เมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไม่สงบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื
เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อนืๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทยีวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบ
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย 
หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 

5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดส้ํารองทนัีงบนเครอืง 
และโรงแรมทพัีกในต่างประเทศเป็นทเีรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคา
ตัวเครอืงบนิตามสถานการณ์ดงักล่าว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การ
บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถทจีะ
จัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ
ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนีทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานที
อนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทลูีกคา้ตอ้งออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง มเิชน่นัน
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทังสนิ  

 
สําหรบัผูท้มีคีวามประสงคต์อ้งการขอยนืวซีา่เดยีว 
เอกสารในการยนืวซีา่จนีสําหรบัผูท้ถีอืพาสสปอรต์ไทย 

**ยนืวซีา่เดยีวค่าบรกิารดังน ี** 
- ยนืธรรมดา 4 วันทําการ 1,650 บาท  
- ยนืดว่น 2 วันทําการ 2,775 บาท  
1. หนังสอืเดนิทางทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่าํรดุ 
2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   
 รูปถ่ายหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นวิ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พนืหลังขาวเท่านัน**  
 และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
 - หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
 - ตอ้งมอีายขุองรูปถ่ายไมเ่กนิ  6 เดอืน 
 - รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2 ขา้ง 
 - ไมส่ว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเว่นตาเเฟชนั เเว่นสายตา 
3. สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านันกอ่น

การสง่เอกสารยนืวซีา่ 
4. สําเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 
5. เอกสารทใีหก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพอืประโยชน์ของตวัท่านเอง 
6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  
 - กรณเีด็กอายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิัตรตัวจรงิ, สําเนาสตูบัิตรและสตูบัิตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ ีhttp://www.consular.go.th/)            
  - กรณีทเีด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 
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 ขอ้มลูจรงิเกยีวกบัสถานทศีกึษา สถานททํีางาน ตําแหน่งงาน ทอียู่ปัจจุบัน ทอียูท่ทํีางาน ญาตทิตีดิต่อไดใ้น
กรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ททํีางาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว่้า
ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทมีปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยนืวซี่า ดังนันกรุณาเตรียมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์
อยา่งนอ้ย 5-7 วันทําการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยนืวซีา่ใหม่ การเรยีกขอเอกสารเพมิเตมิหรอื
เปลยีนระเบยีบการยนืเอกสาร เป็นเอกสทิธขิองสถานทตู และบางครังบรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ปีระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การทําวซีา่ท่านจะตอ้ง
รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนืองจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน
รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากท่านทําบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 
ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 
 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีทํางานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการทํางาน

ในประเทศไทยเทา่นัน 
 - หากไมไ่ดทํ้างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  
 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปดําเนินการขอวีซ่าเขา้ประเทศจีนดว้ยตนเอง  

เนอืงจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทสีถานทตูจนี 
คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีททีางบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้
1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จ่ายเพมิ 5,210 บาท  
2. หนังสอืเดนิทางของคนต่างชาตอินืๆ จ่ายเพมิ  1,750 บาท 
ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง) 
- เอกสารทตีอ้งเตรยีม   
1.พาสปอรต์ ทมีอีายกุารใชง้านไมตํ่ากวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้ว่าง สําหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   
2.รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นวิ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พนืหลังขาวเทา่นัน] 
และตอ้งไมใ่ชส่ตกิเกอร ์หรอืรูปพรนิจากคอมพวิเตอร ์ 
- หา้มสวมเสอืสขีาวเด็ดขาด เชน่ เสอืยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 
- ตอ้งมอีายขุองรูปถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 
- รูปตอ้งหนา้ตรง ไมย่มิเห็นฟัน มองเห็นทังใบหนา้รวมถงึใบหูทัง  2ขา้ง 
- ไม่สว่มเครอืงประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชนั เเวน่สายตา 
3.ใบอนุญาตการทํางาน  
4.หนังสอืวา่จา้งในการทํางาน  
5.สมดุบัญชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นทีแปล
สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัทําวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปน ี
1. ชอืเป็นชาย แต่สง่รูปถา่ยทดีเูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 
2. นํารูปถา่ยเกา่ ทถีา่ยไวเ้กนิกว่า 6 เดอืนมาใช ้
3. นํารูปถา่ยทมีวีวิดา้นหลัง ทถีา่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พอืยนืทําวซีา่ 
4. นํารูปถา่ยทเีป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร ์หรอืรปูทพีรนิซจ์ากคอมพวิเตอร ์
อตัราคา่วซีา่ดว่น ทตีอ้งจา่ยเพมิใหส้ถานฑตูจนี เมอืทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  
ยนืวซีา่ด่วน 2 วัน เสยีค่าใชจ่้ายเพมิทา่นละ  1,125 บาท 

[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 
สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซ่ีาเขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลยีนกฎเกณฑก์ารยนืวซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 
ประกาศ เนืองจากสภาวะนํามันโลกทมีกีารปรับราคาสูงขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีนํามันขนึในอนาคต 
ซงึทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธเิก็บค่าภาษีนํามันเพมิตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลยีนแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปน*ี* 

เอกสารทใีชป้ระกอบการยนืขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดทงัหมดใหค้รบถว้น เพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 
 

ชอื-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์)   
(MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME................................................. 
สถานภาพ       โสด   แตง่งาน             หมา้ย             หยา่    

   ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน     จดทะเบยีน  ชอืคู่สมรส ................................................................................. 

ทอียูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่)  
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
ทอียูปั่จจุบัน (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาอังกฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
 

ชอืสถานททํีางาน / สถานศกึษา (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ่) ................................................................. 
ตําแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ่) 
.................................................................................................................................................. 
.....................................................................................รหัสไปรษณีย.์.......................................... 
โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(สําคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ถีกูตอ้งทสีามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนอืงจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่      ไมเ่คย       เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่     ไมเ่คย       เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมอืวันท.ี........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันท.ี........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชอืบคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบุความสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME.......................................................SURNAME.............................................. 
RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมิ  อาจทําใหท้า่นเกดิความไมส่ะดวกภายหลัง  
ทังนีเพอืประโยชนข์องตัวทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทนี ี (โปรดทําตามระเบยีบอยา่งเครง่ครัด) 


