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กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขาฝูโปว ไม่ลงร้าน5วัน 4คืน 

เดนิทาง สิงหาคม-ตุลาคม2562 

ราคาเร่ิมต้น16,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – กุ้ยหลนิ (สนามบินเหลีย่งเจียง) (CZ6100:13.10-18.10) 
วนัท่ี 2.  เขาฝโูปว-เมืองจําลองซง่-วดัเหนินเหยิน- ถนนโบราณตงซี 
วนัท่ี 3.  กุ้ยหลนิ -ถนนโบราณซิงผิง-ลอ่งเรือแมน่ํา้หลเีจียง (คร่ึงสาย)-หยางซัว่-ถนนฝร่ัง 
วนัท่ี 4. สวนชวนซาน-ถํา้เขาทะล-ุสวนจ่ือโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-เขางวงช้าง-ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมิน-อิสระช้

อปปิง้ถนนคนเดิน 
วนัท่ี 5. กุ้ยหลนิ(สนามบินเหลีย่งเจียง) – กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) (CZ6099:09.00-12.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ  (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) – กุ้ยหลิน (สนามบนิเหล่ียงเจียง ) 
(CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิูอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศชัน้  4 ประตู 9 เคาน์เตอร์U สายการบินCHINA 
SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ 
สะดวกตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน เมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของมณฑลกวางสโีดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 
AIRLINES เที่ยวบินที่CZ6100 

 *แวะพกัที่สนามบินอูซู๋เมืองหนานหนิงพร้อมทําพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนัน้กลบัขึน้เคร่ืองเดินทางตอ่สูเ่มืองกุ้ย
หลนิ* 

18.10 น. เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน ซึง่เป็นหนึง่ในเมืองเอกของมณฑลกวา่งซีมณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีนซึง่มีพืน้ท่ี
ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตรทางทิศใต้ติดกบัมณฑลหยนุหนนัทางเหนือติดกบักุ้ยโจวทางตะวนัออกเฉียงเหนือ
ติดกบัหหูนนัทางตะวนัออกเฉียงใต้ติดกบักวา่งตงทางใต้ติดกบัอา่วตงัเก๋ียและทางตะวนัตกเฉียงใต้ติดกบัประเทศ
เวียดนามลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบแอง่กระทะและเทือกเขาขนาดเลก็ที่ยาวคดเคีย้วติดตอ่กนัเทือกเขาสาํคญัได้แก่ภเูขา
ต้าหมิงซนัและต้าเหยาซนัเป็นเขตหินปนูขาวที่ครอบคลมุพืน้ท่ีคร่ึงหนึง่ของประเทศด้วยเหตนุีเ้องจึงมีถํา้หินปนูอยู่
มากมาย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร 
ที่พัก โรงแรมGuilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่ 2 เขาฝูโปว-เมืองจ าลองซ่ง-วัดเหนินเหยนิ-ถนนโบราณตงซี 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 

 

 

นําทา่นเที่ยวชม เขาฝูโปว ท่ีเขาแหง่นีม้ีถํา้ที่มีความสวยงามและ นา่สนใจอยูห่ลายแหง่ ได้แก่ ถํา้พระพนัองค์ อนัเป็นท่ี
เก็บรวบรวมพระท่ีสร้างขึน้ในสมยัราชวงศ์ถงัและซง่ เชิงเขาด้านใต้มีถํา้คืนมกุ ซึง่เช่ือกนัวา่เดิมมีมงักรอาศยัอยู ่และมี
ไขม่กุสอ่งประกายให้ความสวา่งแก่ถํา้จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เมืองจ าลองสมัยซ่งหรือ ซง่เฉิง สถานท่ีทอ่งเที่ยวเปิด
ใหม ่ซึง่มีความสวยงามไมแ่พ้เมืองจําลองซง่ในเมืองหงัโจว 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 

 
 นําทา่นชม วัดเหนินเหยนิ ตัง้อยูใ่จกลางของเมืองกุ้ยหลนิและมีองค์เจ้าแมก่วนอิมประดิษฐานอยูใ่ห้ผู้ ท่ีมาเยิือนเมือง

กุ้ยหลนิได้มาสกัการะ ซึง่วดัเหนินเหยินแหง่นีม้ีเร่ืองราวยาวนานเป็นศนุย์กลางของศาสนาของกุ้ยหลนิแผไ่ปทัว่กวางซี
ในอดีตจากนัน้นําทา่นเดินชม ถนนโบราณตงซี เป็นสถานท่ีเปิดใหมใ่นเมืองกุ้ยหลนิ ให้ทกุทา่นได้ถ่ายรูป สมัผสักลิน่
อายของเมืองโบราณแหง่นี ้

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ  ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรม Guilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่ 3 
กุ้ยหลิน-ถนนโบราณซงิผิง-ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง (คร่ึงสาย)-หยาง
ซั่ว-ถนนฝร่ัง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 นําทา่นเดินทางเที่ยวชม ถนนโบราณซิงผิง  เป็นเมืองโบราณที่ยงัมีกลิน่อายของสมยัก่อน นอกจากนัน้ยงัมีสนิค้า

พืน้เมืองตา่งๆ ให้ทา่นได้เลอืกชม จากนัน้นําทา่น ล่องเรือแม่น า้หลีเจียง ชมความงามของแมน่ํา้หลีเ่จียงที่สวยงามใส 
ไหลเร่ือยเลาะไปตามขนุเขาใหญ่น้อยนบัพนัท่ีมีรูปร่างตา่งๆ กนัตามจินตนาการตา่งๆ ของผู้ผา่นชมให้ทา่นพิสจูน์ดงัคํา
กลา่วที่วา่ กุ้ยหลนิเป็นดินแดนแหง่ขนุเขาที่แปลก และสวยงาม มีแมน่ํา้สวยใสที่สดุในโลก 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดินทางสู ่เมืองหยางซั่ว เมืองเลก็ริมแมน่ํา้หลเีจียงที่มีทิวทศัน์สวยงามและมีประวตัิศาสตร์ยาวนานกวา่ 1,400 
ปี มีประชากรประมาณ 300 ,000 คน ท่ีนี่เป็นท่ีโปรดปรานของนกัทอ่งเที่ยวชาวยโุรปที่นิยมขี่จกัรยานชมธรรมชาติ
บริสทุธ์ิจากนัน้นําทา่น อิสระให้ทา่นเดินเลน่หรือช้อบปิง้ ถนนฝร่ังหยงัเหยนิเจีย หรือถนนคนเดินขนาบข้างด้วยทิวเขา 
หน้าตาคล้ายคลงึกบัถนนข้าวสาร มีทัง้โรงแรม ผบั บาร์ ร้าน อาหาร และยงัมีสนิค้าพืน้เมืองวางขายมากชนิด เช่น ผ้า
ทอท่ีนํามาทําเป็นปลอกหมอน ผ้าพนัคอ เสือ้ผ้า กระเป๋าลายดอกไม้หลายขนาด แทง่หินแกะสลกัขนาดเลก็ ภาพวาด
พูก่นัจีน ตวดัลายเป็นรูปเทพเจ้าจีน ธรรมชาติ และสตัว์มงคลตา่งๆ หนงัสอืคติพจน์ของทา่นประธาน เหมาเจ๋อตงุ อดีต
ผู้นําจีน ก็มีวางขายให้ทา่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรมYangshuo New West Street Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสริมที่นา่สนใจได้ 
โชว์หลิวซานเจี่ย หรือ“Impression Liu Sanjie” กํากบัการแสดงโดยจางอีโ้หมวซึง่จดัแสดงในทกุๆคํ่าคืน งานนีจ้างอี ้
โหมวใช้ธรรมชาติเป็นฉากทัง้สายนํา้ขนุเขาแล้วนําเร่ืองราวของภาพยนตร์จีนละครเพลงสดุคลาสสคิเร่ือง "หลวิซานเจ่ีย " 
หรือ "เพลงรักชาวเรือ" มาดดัแปลงใสเ่ข้าไปเนือ้เร่ืองกลา่วถึงหลวิซานเจ่ียนางเอกนกัสู้สาวงามชาวจ้วงสมยัราชวงศ์ถงัที่
มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง(ชาวจ้วงช่ืนชอบการร้องเพลงมาก) จนเป็นท่ีหมายปองของหนุม่ๆทัว่ไปแตส่ดุท้ายเธอถกูผู้
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มีอิทธิพลบีบบงัคบัให้แตง่งานด้วยทวา่หลวิซานเจ่ียก็ได้ทําการตอ่สู้กบัความอยตุิธรรมของผู้มีอิทธิพลโดยใช้เสยีงเพลง
ร้องตอบโต้จนเธอสามารถเอาชนะได้ครองคูก่บัคนรักและได้รับการยกยอ่งให้เป็น"วีรสตรีชาวจ้วง" มาจนถึงทกุวนันีโ้ดย
ฉากการแสดงคือแมน่ํา้หลเีจียงและขนุเขาที่เมืองหยางซัว่สวยงามอลงัการ 

*ติดตอ่ขอข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเติมกบัรายการได้ที่เจ้าหน้าที่และชําระเงินกบัไกด์ท้องถ่ิน* 

วันที่ 4 
สวนชวนซาน-ถ า้เขาทะลุ-สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี)-เขางวงช้าง-
ชมเจดีย์เงนิเจดีย์ทอง (ด้านนอก)-ประตูโบราณกูหนานเหมนิ-อิสระช้
อปป้ิงถนนคนเดนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
 

 
 นําทา่นชม สวนชวนซาน ซึง่เป็นสวนจีนโบราณที่ตัง้อยูใ่นเมืองกุ้ยหลนิฝ่ังตะวนัออกของแมน่ํา้หลเีจียง สวนแหง่นีเ้ป็น

แหลง่ท้องเที่ยวที่ขึน้ช่ืออีกแหง่หนึง่ของเมืองกุ้ยหลนิ ภายในสวนประกอบด้วยภเูขาขนาดเลก็ ถํา้หินปนูธรรมชาติที่มีหิน
งอกหินย้อยมากมาย มีต้นไม้หิน ดอกไม้หินที่หาดยูาก รวมทัง้หินที่มีขนงอกที่นา่ทึง่แก่ผู้พบเห็น นอกจากนีภ้ายในถํา้
ทา่นจะได้พบกบัหินซ้อนขนาดใหญ่ที่ถกูบนัทกึในกินเนสบุ๊ค ที่ได้ช่ือวา่เป็นท่ีสดุในโลกและเป็นหนึง่เดียวในบรรดาถํา้
นบัพนัในเมืองกุ้ยหลนิ และนําทา่นชม ถ า้เขาทะลุ ซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหิน
ย้อย ซึง่มีแสงระยิบระยบัเหมือนคริสตลัทําให้ถํา้นีค้วามแปลกตาและสวยงาม มีขนาดใหญ่เป็นลาํดบั 3 ของถํา้ในตวั
เมืองกุ้ยหลนิ นําทา่นเข้าชม สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอร่ี) เป็นสวนสาธารณะที่ตัง้อยูใ่จเมืองกุ้ยหลนิ และอยูใ่กล้เขา
งวงช้าง จากนัน้ทา่นจะได้มองเห็น เขางวงช้าง (จากฝ่ังตรงข้ามสวนจ่ือโจว) ตัง้อยูใ่จกลางเมืองตรงบริเวณจดุบรรจบ
ของแมน่ํา้หลเีจียงและแมน่ํา้ถาวฮวัเป็นหนึง่ในภเูขาที่ขึน้ช่ือของกุ้ยหลนิ ทางตะวนัออกเฉียงใต้สดุเขตเมืองกุ้ยหลนิ ริม
แมน่ํา้หลเีจียง เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองกุ้ยหลนิ ที่ได้ช่ือวา่เขางวงช้างนัน้ มาจากรูปร่างของภเูขาหินที่คล้ายกบังวงของ
ช้างที่กําลงัโน้มลงเพื่อกินนํา้จากแมน่ํา้หลเีจียงที่อยูเ่บือ้งลา่ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภตัตาคาร 
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 นําทา่น ชมและถ่ายรูป ภายนอกกบัเจดีย์เงนิและเจดีย์ทอง  เพื่อเป็นสริิมงคล เจดีย์ริมทะเลสาบคูน่ี ้เจดีย์หนึง่สร้าง

ด้วยทองเหลอืง ถือวา่เป็นเจดีย์ทองเหลอืงที่ใหญ่ที่สดุในโลก สว่นอีกเจดีย์สร้างด้วยปนูเป็นสเีงิน รอบๆ ทะเลสาบ
อากาศดี วิวทิวทศัน์สวยงามยิ่งนกั ถือวา่เป็นจดุชมวิวที่สวยงามอีกแหง่หนึง่ในเมืองกุ้ยหลนิหลงัจากนัน้นําทา่นชม 
ประตูโบราณกูหนานเหมิน  ตัง้อยูบ่ริเวณทะเลสาปหยงห ูสร้างขึน้ครังแรกในสมยัราชวงค์ถงั อายโุดยประมาณ 
1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงลา่สดุหลงัสงครามจีนกบัญ่ีปุ่ น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึและชมต้นไทรพนัปีอิสระให้ทา่นช้อบปิง้ที่ 
ถนนคนเดิน  ทา่นจะได้พบกบัสนิค้ามากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้าแฟชัน่ ของที่ระลกึที่ตลอดจนสนิค้าตา่งๆ 
หลากหลายชนิด ทัง้สนิค้าพืน้เมืองกุ้ยยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลนิตา่งๆ อาทิ ลกูพลบัอบแห้ง ส้มจ๊ีด เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก โรงแรมGuilin HongfengJingcheng International Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

วันที่5 
กุ้ยหลิน(สนามบนิเหล่ียงเจียง ) – กรุงเทพฯ  (สนามบนิสุวรรณภมูิ ) 
(CZ6099:09.00-12.10) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (SET BOX) 
 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเมืองกุ้ยหลนิ 

09.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินCHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่CZ6099 
 แวะพกัที่สนามบินอูซู๋เมืองหนานหนิงจากนัน้เดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.10 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อัตราค่าบริการ: กุ้ยหลินหยางซ่ัวเขาฝูโปว ไม่ลงร้าน5วัน4คืนโดยสายการบนิไชน่าเซาท์เทร์ิน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 07-11 ส.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.- 
วนัท่ี 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 
ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถึง2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,900.- ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน (ไม่รวมวีซ่า) 
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ราคานีไ้ม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป 

อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดนิทางไทยเท่านัน้ 
กรณีถือหนังสือเดนิทางต่างชาตกิรุณาเช็คราคาอีกคร้ัง 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสารจํานวน 10 ทา่นขึน้ไป ถ้าผู้ โดยสารไมค่รบจํานวน
ดงักลา่ว  

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดนิทาง  
2.  ในกรณีท่ีลกูค้าต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ก่อนทกุครัง้ เพื่อเช็คข้อมลูความถกูต้องของรายการทวัร์รวมทัง้ไฟล์บนิและเวลานดัหมายทวัร์ 
หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

3.  การชําระคา่บริการ  
 3.1 กรุณาชําระมดัจํา ทา่นละ 10,000.- บาท  
 3.2 กรุณาชําระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลือ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  
4.  การยกเลิกและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจา่ยเงินมดัจํา  
 4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  
 4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
 4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค้าใช้จา่ยทัง้หมด  
  4.4 ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิหรือคา่

มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงิน
ได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือ
คา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได้           
1. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มีหวัหน้าหวัหน้าทวัร์) 
3. คณะจองไมถ่ึงจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั  
2.  คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง)  
3.  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบุ  
4.  คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการท่ีระบุ  
5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ  
6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 ** ลกูค้าทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม

กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ ** 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
 - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีนํา้มนั  
8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. กระเป๋าเดนิทาง 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่จีนแบบเดี่ยว 4 วนัทําการ ทา่นละ 1,650 บาท 
3. กระเป๋าเดนิทาง ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 23 

กิโลกรัม/ทา่น 1 สว่นเกินนํา้หนกัตามสายการบนิกําหนด 
4. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
5. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม , คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง , คา่

โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
6. คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
7. คา่ทําใบอนญุาตท่ีกลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาตหิรือคนตา่งด้าว 
8. คา่ทิปมคัคเุทศก์ท้องถ่ินและคนขบัรถ รวม 200หยวน /ทา่น/ทริป 
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หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่

อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

เหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง , การประท้วง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , อบุตัเิหตุ, 
ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เหตสุดุวิสยั อ่ืนๆ เป็นต้น 

3. หากทา่นยกเลิกก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะ
ไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ี
นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะ
ดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับ
คา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า 
และความผิดพลาดจากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะ
จดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า  

10. ในกรณีท่ีลกูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน
ทกุครัง้ มิเชน่นัน้ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

ส าหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเด่ียว 
เอกสารในการย่ืนวีซ่าจีนส าหรับผู้ท่ีถือพาสสปอร์ตไทย 

**ย่ืนวีซา่เด่ียวคา่บริการดงันี ้** 
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- ย่ืนธรรมดา 4 วนัทําการ 1,650 บาท  
- ย่ืนดว่น 2 วนัทําการ 2,775 บาท  
1. หนงัสือเดนิทางท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน และมีสภาพสมบรูณ์ไมชํ่ารุด  
2. หนงัสือเดนิทางต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่และตราเข้า-ออก อยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
 รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5  X 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 2 ใบ **พืน้หลงัขาวเทา่นัน้**  
 และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
 - ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ  
 - ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน  6 เดือน  
 - รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2 ข้าง  
 - ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา  
3. สําหรับผู้ ท่ีถือหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว จะต้องทําเร่ืองแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเอง

เทา่นัน้ก่อนการสง่เอกสารย่ืนวีซา่ 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบตัรประชาชน ของผู้ เดนิทาง  
5. เอกสารท่ีให้กรอกท้ายโปรแกรมทวัร์ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือประโยชน์ของตวัทา่นเอง  
6. กรณีเดก็ , นกัเรียน, นกัศกึษา  
 - กรณีเดก็อายต่ํุากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ ต้องแนบสตูบิตัรตวัจริง , สําเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของ

เดก็ฉบบัแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ท่ี http://www.consular.go.th/)            
  - กรณีท่ีเดก็ไมไ่ด้เดนิทางพร้อมกบับดิา มารดา ต้องแนบหนงัสืออนญุาตให้เดนิทาง  
 ข้อมลูจริงเก่ียวกบัสถานท่ีศกึษา สถานท่ีทํางาน ตําแหนง่งาน ท่ีอยูปั่จจบุนั ท่ีอยูท่ี่ทํางาน 

ญาตท่ีิตดิตอ่ได้ในกรณีฉกุเฉิง หมายเลขโทรศพัท์บ้าน ท่ีทํางาน และของญาต ิโปรดรับทราบ
วา่ หากสถานทตูตรวจสอบได้วา่ให้ข้อมลูเท็จ อาจมีการระงบัการออกวีซา่ เลม่ท่ีมีปัญหา 
(สถานทตูมีการโทรศพัท์สุม่ตรวจทกุวนั) 

7. เอกสารทกุอยา่งต้องจดัเตรียมพร้อมลว่งหน้าก่อนย่ืนวีซา่ ดงันัน้กรุณาเตรียมเอกสารพร้อมสง่
ให้บริษัททวัร์ อยา่งน้อย 5-7 วนัทําการ (ก่อนออกเดนิทาง) 

8. โปรดทําความเข้าใจวา่สถานทตูจีนอยูใ่นระหวา่งจดัระเบียบการย่ืนวีซา่ใหม ่การเรียกขอ
เอกสารเพิ่มเตมิหรือเปล่ียนระเบียบการย่ืนเอกสาร เป็นเอกสิทธ์ิของสถานทตู และบางครัง้
บริษัททวัร์ไมท่ราบลว่งหน้า   

 ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้หนงัสือเดนิทางราชการ หรือ ใช้บตัร APEC ในการเดนิทางและยกเว้นการ
ทําวีซา่ทา่นจะต้องรับผิดชอบ 
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9. ในการอนญุาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เน่ืองจากบริษัททวัร์ฯ ไมท่ราบกฎกตกิา การ
ยกเว้นวีซา่ในรายละเอียด / ผู้ใช้บตัร APEC กรุณาดแูลบตัรของทา่นเป็นอยา่งดี หากทา่นทํา
บตัรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจต้องตกค้างอยูป่ระเทศจีนอยา่งน้อย 2 อาทิตย์  

10.  กรณีหนงัสือเดนิทางชาวตา่งชาต ิ  
 - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซา่ให้ได้ เฉพาะชาวตา่งชาตท่ีิทํางานในประเทศไทย และมี

ใบอนญุาตการทํางานในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 - หากไมไ่ด้ทํางานในประเทศไทย ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีนด้วย

ตนเอง  
 - กรณีหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว(เลม่เหลือง) ผู้ เดนิทางต้องไปดําเนินการขอวีซา่เข้าประเทศจีน

ด้วยตนเอง  เน่ืองจากผู้ เดนิทางจะต้องไปแสดงตนท่ีสถานทตูจีน 
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้ 

1.  หนงัสือเดนิทางของคนอเมริกนั จา่ยเพิ่ม 5,210 บาท  
2.  หนงัสือเดนิทางของคนตา่งชาตอ่ืินๆ จา่ยเพิ่ม  1,750 บาท 

ยกเว้น แคนาดา บราซิล และอาร์เจนตนิา่(กรุณาเชคราคาอีกครัง้) 
- เอกสารท่ีต้องเตรียม   
1.พาสปอร์ต ท่ีมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ต้องมีหน้าวา่ง สําหรับประทบัตราวีซา่ และ
ตราเข้า-ออกอยา่งน้อย 2 หน้าเตม็   
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ รูปใหมถ่่ายมาไมเ่กิน 6 เดือน [พืน้หลงัขาวเทา่นัน้] 
และต้องไมใ่ชส่ติก๊เกอร์ หรือรูปพริน้จากคอมพิวเตอร์  
- ห้ามสวมเสือ้สีขาวเดด็ขาด เชน่ เสือ้ยืดสีขาว ชดุนกัศกึษา หรือชดุข้าราชการ 
- ต้องมีอายขุองรูปถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- รูปต้องหน้าตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหน้ารวมถึงใบหทูัง้  2ข้าง 
- ไมส่ว่มเคร่ืองประดบั สร้อย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ใบอนญุาตการทํางาน  
4. หนงัสือวา่จ้างในการทํางาน  
5. สมดุบญัชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลงั 6 เดือน 
6. กรณีสมรสกบัคนไทย ต้องแนบสําเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบบัแปลรับรองตรา

ประทบัร้านท่ีแปล 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับท าวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี ้
1. ช่ือเป็นชาย แตส่ง่รูปถ่ายท่ีดเูป็นหญิง เชน่ ไว้ผมยาว หรือแตง่หน้าทาปาก  
2. นํารูปถ่ายเก่า ท่ีถ่ายไว้เกินกวา่ 6 เดือนมาใช้  
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3. นํารูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลงั ท่ีถ่ายเลน่ หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตดัใช้เพ่ือย่ืนทําวีซา่  
4. นํารูปถ่ายท่ีเป็นกระดาษถ่ายสตกิเกอร์ หรือรูปท่ีพริน้ซ์จากคอมพิวเตอร์  
อัตราค่าวีซ่าด่วน ท่ีต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เม่ือท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า  
ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ  1,125 บาท  
 
[ต่างชาติฝร่ังเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ: ออสเตรีย เบลเยี่ยม 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน 

สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้] 

 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปล่ียนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดย
ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า** 

 
ประกาศ เน่ืองจากสภาวะนํา้มนัโลกท่ีมีการปรับราคาสงูขึน้ ทําให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษี
นํา้มนัขึน้ในอนาคต ซึง่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ภาษีนํา้มนัเพิ่มตามความเป็นจริง 
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**สถานทตูจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีน กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี*้* 
เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวีซ่าประเทศจีน 

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

  ไม่ได้จดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส .................................................................................  
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)  
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
ช่ือสถานท่ีทํางาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่)................................................................  
ตําแหน่งงาน................................................................................. .....................................................  
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
...................................................................................................................................... ................... 
.....................................................................................รหสัไปรษณีย์..................................... ........... 
โทรศพัท์............................................................ มือถือ........................................................ .............. 
(ส าคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)  

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว   
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบ.ุ..........................  
เม่ือวนัท่ี............ เดือน.......................ปี..............  ถึง วนัท่ี............ เดือน.......................ปี..................   
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รายช่ือบคุคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบคุวามสมัพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพมิพ์ใหญ่) 
1. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ SURNAME........................................  
RELATION.................................................................................................................................... 
2. (MISS /MRS / MR) NAME................................................ SURNAME........................................  
RELATION.................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
** กรุณากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง 
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติม  อาจทําให้ท่านเกิดความ
ไม่สะดวกภายหลงั  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด) 


