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BIG AMAZING GUILIN 6 วนั 5 คืน 
กุย้หลนิ – หยางซ ัว่ – หลงเซิน่ (พกัหยางซ ัว่ 2คืน)  

 

ชมทศันียภาพและเพลิดเพลินไปกบัธรรมชาติที่งดงาม เมืองแห่งภูเขาสวย น ้าใส  ถ ้างาม  

“กุย้หลินสวยเป็นเป็นเอกแห่งใตห้ลา้ หยงัซั่วสวยย่ิงกุย้หลิน”” 

นาขั้นบนัไดหลงจี้  นัง่กระเชา้ ข้ึน-ลง นาขั้นบนัไดท่ีสวยท่ีสุดในกุย้หลิน 

พิเศษ..แถมฟรี!!! SHOW MIRAGE GUILIN  

อาหารพิเศษ...เป็ดปักก่ิง/ปลาแช่เบียร ์เผือกอบน า้ผ้ึง หมูตงปอกระบอกไมไ้ผ ่และ สุก้ีเห็ด 
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ก าหนดการเดนิทาง 28 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 62 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

เท่ียวกุย้หลินเมืองส ำคญัทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวและมีช่ือเสียงของมณฑลกวำงสี เขตปกครองตนเองชำวจว้ง  

ล่องเรือชมล ำน ้ำสำยส ำคญัของมณฑลกวำงสี ใหท่้ำนชมทศันียภำพและเพลิดเพลินไปกบัธรรมชำติท่ีงดงำมของกุย้

หลิน ซ่ึงมีฉำยำว่ำ “กุย้หลินสวยเป็นเอกแห่งใตห้ลา้ หยางซั่วสวยย่ิงกุย้หลิน” ชมเมืองลบัแล และชมวิวเมืองกุย้

หลินท่ีสวยท่ีสุดบนเขำเหยำซำน  

กุย้หลิน เมืองส ำคญัทำงดำ้นกำรท่องเท่ียวและมีช่ือเสียงของมณฑลกวำงสี เขตปกครองตนเองชำวจว้ง 

ล่องเรือชมล ำน ้ำสำยส ำคญัของมณฑลกวำงสีใหท่้ำนชมทศันียภำพและเพลิดเพลินไปกบัธรรมชำติ

ท่ีงดงำมของกุย้หลิน ซ่ึงมีฉำยำวำ่ “กุย้หลินสวยเป็นเป็นเอกแห่งใตห้ลา้ หยังซั่วสวยย่ิงกุย้

หลิน” เขำงวงชำ้งสญัลกัษณข์องเมืองกุย้หลิน พรอ้มเลือกซ้ือสินคำ้รำคำถูกในตวัเมืองกุย้หลิน 

หยางซัว่ อ ำเภอหน่ึงในมณฑลกวำงสี  ปลำยทำงกำรล่องเรือ น ำท่ำนชมหินงอกหินยอ้ยภำยในถ ้ำเงิน และ 

สนุกกบักำรชอ้ปป้ิงสินคำ้ท่ีตลำดซีเจีย ชมเมืองลบัแล เมืองท่ีมีธรรมชำติท่ีสงบร่มร่ืนน่ำอยู่ 

หลงเซ่ิน นำขั้นบนัได+กระเชำ้ข้ึน-ลง (หลงจ้ี) นำขั้นบนัไดท่ีสวยท่ีสุดในกุย้หลิน เมืองท่ียงัคงควำมอุดม

สมบรูณด์ว้ยทรพัยำกรทำงธรรมชำติ ป่ำไม ้ แร่ธำตุ อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมท่ีเป็น

เอกลกัษณเ์ฉพำะของแต่ละชนส่วนนอ้ย  

 
 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัท่ีอำกำศยำนสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 เคานเ์ตอร ์U   สายการบิน 

CHINA SOUTHERN เจา้หนา้ที่ของบริษัทคอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจเช็คเอกสำรและ

สมัภำระ 

วนัศุกรท์ี่ 28 ธนัวาคม 61 (1)  กรุงเทพฯ - กุย้หลิน  

อาหารพเิศษ...เป็ดปักกิง่ ปลาแช่เบยีร ์เผอืกอบน า้ผึ้ง  

หมูตงปอกระบอกไมไ้ผ่ และ สกุี้เห็ด 
 

รายการสดุคุม้ กนิด ีอยู่ด ีเท่ียวสบายๆ ไม่เหนือ่ยกบัการเดนิทาง 

จา่ยในราคาเพยีง....23,300 บาท 

น ้ำด่ืมแจก ท่ำนละ 1 ขวด ต่อวนั / รำคำน้ีรวมค่ำทิปไกด ์คนขบัรถทอ้งถ่ินแลว้ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

13.00 น. น ำท่ำนเหินฟ้ำสู่เมืองกุย้หลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ6100 

***แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนัน้เดินทางตอ่สู่เมืองกุย้หลิน*** 

18.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองกุย้หลิน น าท่านรบักระเป๋าสมัภาระ และเดินทางออกจากสนามบิน 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (1) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั  GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที1่) 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม(2) 

น ำท่ำนชม สวนเขางวงชา้ง สญัลกัษณเ์มืองกุย้หลิน เขำงวงชำ้งตั้งอยูริ่มแมน่ ้ำหลีเจียงใจกลำง

เมือง ซ่ึงเป็นภูเขำหินปูนท่ีอยูริ่มน ้ำและถูกกดัเซำะจนเป็นลกัษณะคลำ้ยกบัชำ้งตวัใหญ่ ยื่นงวงลง

ไปดูดน ้ำในแมน่ ้ำ จึงไดช่ื้อว่ำเป็นภูเขำงวงชำ้ง  จากนั้นน าท่าน เที่ยวชม เขาฝูโบว เป็นท่ีรูจ้กักนั

ในนำม “เขำสลำยคล่ืน” เพรำะแมค้ล่ืนลมจะโหมกระหน ำ่เขำ้มำเพียงใด เมื่อมำพบกบัเขำฝโูป

แห่งน้ีคล่ืนน้ันก็จะมลำยหำยไปจนส้ิน ท่ีเขำฝโูปแห่งน้ีมีถ ้ำท่ีมีควำมสวยงำมและ น่ำสนใจอยูห่ลำย

แห่ง ไดแ้ก่ ถ ้ำพระพนัองค ์ อนัเป็นท่ีเก็บรวบรวมพระท่ีสรำ้งขึ้ นในสมยัรำชวงศถ์งัและซ่ง เชิงเขำ

ดำ้นใตม้ีถ ้ำคืนมุก ซ่ึงเช่ือกนัวำ่เดิมมีมงักรอำศยัอยู ่และมีไขมุ่กส่องประกำยใหค้วำมสวำ่งแก่ถ ้ำ 

จากน้ันน าท่านสู่ ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณเป่าฟู่ หลิง พรอ้มฟังการบรรยายสรรพคณุ

ของสมุนไพรจีน ในช่ือว่า ยาบัวหิมะ ยาแกน้ ้ารอ้นลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามัญประจ าบา้นท่ีมี

วนัเสาร ์ที่ 29 ธนัวาคม 61 (2) กุย้หลิน-สวนเขางวงชา้ง-เขาฝูโป – ศูนยวิ์จยัทางการแพทยแ์ผนโบราณ 

                                                   เป่าฟู่หลิง - ผลิตภณัฑย์างพารา – เขาเซียงกง - เมืองหยางซัว่   

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ช่ือเสียงท่ีสุดของรฐับาลจีน ใหท่้านไดน้วดฝ่าเทา้ผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรือเลือกซ้ือยา

สมนุไพรกลบัไปเป็นของฝาก 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (3) 

บ่าย ระหวา่งทางน าท่านแวะชมรา้นผลิตภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตจากยางพารา 

ตามอธัยาศัย  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เขาเซียงกง อยูท่ำงทิศตะวนัตกของแมน่ ้ำหลีเจียง ห่ำงจำกเมือง หยำงซัว่ 28

กิโลเมตร น ำท่ำนชมวิวแม่น ้ำหลีเจียงจำกบนเขำน้ี แมน่ ้ำหลีเจียงถูกลอ้มรอบดว้ยเขำหลำยๆลกู 

เป็นจุดท่ีชมแม่น ้ำหลีเจียงสวยท่ีสุด ถำ้อำกำศเป็นใจ ท่ำนสำมำรถเห็นทะเลหมอกท่ีสวยงำม เป็น

ท่ีนิยมของนักถ่ำยภำพ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองหยางซัว่ เมืองโบรำณท่ีมีประวติัรำว 2000 ปีตั้งอยู่

ท่ำมกลำงธรรมชำติขุนเขำท่ีสวยงำม เมืองน้ีเป็นสถำนท่ีมีวิวทิวทศัน์สวยงำม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (4) 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2) 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (5) 

จำกน้ันน าท่านล่องเรือแพชมความงาม แม่น ้าหลีเจียง  ในช่วงเสน้ทำง อุทยานสวนน ้าหยาง

ซวั หรือ  เรียกอีกช่ือหน่ึงว่ำ สวนน ้าหลิวซานเจีย่  ซ่ึงมีทิวทศัน์งดงำมเป็นอยำ่งมำก  ในอดีตเคย

ใชเ้ป็นสถำนถ่ำยท ำภำพยนตรเ์ล่ืองช่ือยุค 40 กวำ่ปีก่อน เร่ืองหลิวซำนเจ่ีย โดยเน้ือเร่ืองกล่ำวถึง

หลิวซำนเจ่ีย หญิงงำมระดบันำงงำม เป็นนักรอ้งเสียงใส ซ่ึงเป็นท่ีหมำยปองของเหล่ำหนุ่มนอ้ย

ใหญ่และถูก ผูท้รงอิทธิพลบีบบงัคบัใหแ้ต่งงำน และไดท้ ำกำรโตเ้พลงจนหลุดพน้จำกผูท้รงอิทธิพล  

จนไดค้รองรกักบัคนท่ีเธอรกั ชมควำมงำมสองฝำกฝั่งของธรรมชำติ ซ่ึงกวีใหค้ ำขนำนนำมวำ่ “กุย้

หลินสวยเป็นเอกแห่งใตห้ลา้ หยงัซั่วสวยย่ิงกุย้หลิน” 

** หมายเหต ุ รายการอาจจะเปล่ียนเป็นล่องเรอืแบบอ่ืนแทน ขึ้นอยูก่ับสภาพภูมิอากาศ** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (6)  

บ่าย สมควรแก่เวลาแลว้น าท่านแวะชมการผลิตผา้ใยไผ่ไหม ซ่ึงน ามาเป็นเครื่ องนุ่งห่มในแบบต่างๆ 

มากมาย ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้ เครื่ องใชต้า่งๆกลบัไปเป็นของฝาก 

น ำท่ำนเดินทำงชมถ ้าเงิน หรือถ ้าหยนิจือ่เหยียน เป็นถ ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพ่ิงคน้พบโดย

เปิดใหผู้เ้ขา้ชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินยอ้ยท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั ท่ีส่องแสง

ระยิบระยบัแวววำวประกำยเกล็ดเพชรอยำ่งสวยงำม ชำวหยงัซัว่จึงตั้งช่ือว่ำถ ้ำเงิน  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7)  

วนัอาทิตย ์ที่ 30 ธนัวาคม 62 (3) เมืองหยางซัว่ – ล่องเรือแพแม่น ้าหลีเจยีง – ถ  ้าเงิน –  

รา้นผลิตผา้ใยไผ่ไหม - ถนนฝรัง่หยงัเหยนิเจยี  

Optional: เลือกซ้ือโชวสุ์ดอลงัการ“Impression Liu Sanjie” 
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จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนฝรัง่หยงัเหยนิเจยี หรือ ถนนคนเดิน บรรยำกำศลอ้มรอบดว้ยทิว

เขำต่ำงๆ ซ่ึงเป็นถนนท่ีไดช่ื้อวำ่เป็นถนนขำ้วสำรแห่งเมืองหยำงซัว่ ทดว้ยแสงสีเสียง ดึงดูดให้

นักท่องเท่ียวเขำ้มำเดินชอ้ปป้ิง ณ ถนนแห่งน้ี  อิสระชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคำ้รำคำถูกนำนำชนิด   

ไมว่ำ่จะเป็นผำ้พนัคอ, ผำ้ปโูต๊ะ, พดั, สินคำ้พ้ืนเมือง อำทิเช่น น ้ำพริกกุย้หลิน เตำ้หูย้ี้  เหลำ้กุย้ฮวั 

ขนมถัว่อดัหลำกหลำยรสชำติ  หรือจะสัง่กำแฟเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เพ่ือดบักระหำย 

***หมายเหตุ (โชวสุ์ดอลงัการ“Impression Liu Sanjie” โชวห์ลิวซานเจีย่ ที่เนรมิตฉากการ

แสดงบนผืนน ้า ท่ามกลางธรรมชาตอินัสวยงามของกุย้หลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง 

โดย ผูก้  ากบัช่ือดงัจางอ้ีโหมว)  

 

***รายการทัวรไ์ม่รวมคา่ดูโชว*์** ท่านใดสนใจกรณุาตดิตอ่สอบถามท่ีไกด ์หรือหัวหนา้ทวัร*์* 

โชวุส์ุดอลงัการ บนอฒัจรรย ์ รมิแม่น า้ความจ ุ 2,000 ท่ีน่ัง โรงละครธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ท่านจะไดช้มโชวแ์ม่น า้ท่ีมีช่ือเสียงของเมืองหยงัซัว่ ช่ือชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE 

ต านานเพลงพ้ืนบา้นชาวจว้ง “หลิวซานเจี่ ย” ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัดทีัว่ประเทศจีน การแสดงชุดน้ี

ก ากบัการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผูก้  ากบัหนังช่ือดงัท่ีมีผลงานระดบัโลก และยงัฝากผลงานสุด

อลงัการไวใ้นพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ดว้ยความมศัจรรยใ์นจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดน้ีจึงได ้

ผสานความงามธรรมขาติ และวถิีแห่งมนุษยไ์วอ้ยา่งดื่ มด  า่ แสงไฟและแสงจนัทร ์ เสียงเพลงและ

เสียงพล้ิวไหวของไผอ่อ้ขนุเขารมิน า้และเครื่ องประกอบฉากทนัสมยั เส้ือผา้เครื่ องแตง่การพ้ืนบา้น

และงานดไีซน์ นักแสดงรว่ม 600 กวา่ชีวติจะเรยีงรอ้ยออกมาเป็นการแสดงท่ีมีค าจ  ากดัความ

ลึกซ้ึงกวา่ค าวา่ “สินคา้แห่งการท่องเท่ียว” หากแตเ่ป็นการสรา้งสรรคง์านศิลปะช้ินยอดท่ีไม่ควร

พลาดชม 

 

 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ ซ่ือไหวเ้ถาหยวน หรือมีฉำยำ เมืองลบั

แล เมืองท่ีมีธรรมชำติท่ีสงบร่มร่ืนน่ำอยู ่ จดัเป็นสถำนท่ี

ท่องเท่ียวระดบั 4 เอของจีน ซ่ึงสรำ้งเป็นเมืองจ ำลอง

วฒันธรรมชำวเผ่ำต่ำง ๆ ณ เมืองลบัแล ท่ำนจะไดช้มกำร

แสดงระบ ำของชนกลุ่มนอ้ยตลอดสองฟำกฝั่ง  และมีชีวิต

ควำมเป็นอยู่ของชำวเขำหลำย ๆ เผ่ำ  จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่เมืองกุย้หลิน  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (9) 

น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปกบั เจดียเ์งิน เจดียท์อง (ดา้นนอก) เพ่ือเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสำบซำน

ห ูเป็นเจดียค์ู่ เจดียห์น่ึงสรำ้งดว้ยทองเหลือง ถือว่ำเป็นเจดียท์องเหลืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ส่วนอีก

เจดียส์รำ้งดว้ยปนูเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสำบอำกำศดี วิวทิวทศัน์สวยงำมยิ่งนักถือว่ำเป็นจุดชมวิวท่ี

สวยงำมอีกแห่งหน่ึงในกุย้หลิน 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (10)  

วนัจนัทร ์ที่ 31 ธนัวาคม 61 (4) หยางซัว่ – เมืองลบัแล - กุย้หลิน – รา้นหยก – เจดียเ์งิน เจดียท์อง 

     พิเศษ...ชมโชว ์Mirage Guilin 
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พิเศษ... โชว ์ Mirage Guilin เป็นการแสดงท่ีมี้ข้ึนท่ีเมืองกุย้หลิน บนเวทีอลังการ Lijiang 

Theatre จ านวนท่ีนั่ง 1,182 ท่ีนั่ง ประทบัใจกบัเพลงหลิวซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตร์กั

ชาวเรือ ท่ีน ามาดนตรใีหม่ใหเ้ขา้กบัยุคสมัย มีเรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชน

เผ่าต่างๆ เช่น ชาวจว้ง ชาวเยา้ เป็นตน้ ชมบลัเล่ยก์ายกรรม ท่ีล าสมยัดว้ยเทคนิคพิเศษ

และจบชุดการแสดงดว้ยชุดมอเตอรไ์ซดไ์ต่ลูกโลก กบันกัแสดงมากมาย 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4)  

 

 

 

 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (11) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หลงเซ่ิน (หลงจี้ ) นัง่กระเชา้ข้ึน+ลง นำขั้นบนัไดท่ีสวยท่ีสุดในกุย้หลินเป็น

เมืองท่ีอุดมสมบูรณด์ว้ยทรพัยำกรธรรมชำติ ป่ำไม ้แร่ธำตุ เป็น

เมืองน ้ำพุรอ้นท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของ

ชนชำติส่วนน้อย นั่งรถขึ้ นสู่ยอดเขำแล้วเดินต่อจนถึง นำ

ขั้นบนัได ท่ีแลดูเหมือนกบัมงักรเล้ือยรอบเนินเขำท่ีเรียกว่ำ นำ

ขัน้บนัได  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บา้นชาวจว้ง (12) 

บ่าย สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัสู่ตวัเมืองกุย้หลิน แลว้น ำท่ำนแวะชม รา้นผา้ไหม ท่ีมีช่ือเสียง

ของจีน พรอ้มชมกรรมวธีีการผลิตและใหท่้านเลือกซ้ือผา้ไหมคณุภาพดเีป็นของฝาก 

จำกน้ันอิสระชอ้บป้ิง ของพ้ืนเมืองกุย้หลินขึ้ นช่ือ เช่น เหลำ้ขำวกุย้หลิน เตำ้หูย้ี้ กุย้หลิน น ้ำพริกกุย้

หลิน หล่อฮัง่กว้ยชงด่ืม ยำอม ยำเป่ำ “ซีกวัซวง”แกแ้ผลในปำก แกเ้จ็บคอ หรือจะไปชอ้บป้ิงเส้ือผำ้ 

รองเทำ้แฟชัน่ ของท่ีระลึก ทีถ่นนคนเดินเทา้ “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน เมืองกุย้หลินตำมอธัยำศยั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (13)  

น าท่านเขา้สู่ที่พกั GUILIN VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 5)  

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง (14)  

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินกุย้หลิน 

08.40 น. เหิรฟ้ำสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ 6099 

***แวะพกัท่ีสนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

จากนัน้เดินทางตอ่สู่สู่กรงุเทพฯ *** 

12.00 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพควำมประทบัใจไปอีกนำนแสนนำน 

 

วนัพุธ ที่ 02 มกราคม 62 (6) กุย้หลิน – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

 

วนัองัคาร ที่ 01 มกราคม 62 (5) กุย้หลิน – หลงเซ่ิน (หลงจี้ )นัง่กระเชา้ข้ึน+ลง นาขั้นบนัได –  

            รา้นผา้ไหม – ชอ้ปป้ิงถนนคนเดินกุย้หลิน 
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หมายเหตุ: อตัรำค่ำบริกำรทวัรน้ี์ เป็นทวัรท่ี์ร่วมกบักำรท่องเท่ียวแห่งเมืองจีนทุกเมือง ก ำหนดใหม้ีกำร

ประชำสมัพนัธสิ์นคำ้พ้ืนเมืองใหก้บันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้จ้กั 3 รา้น ไดแ้ก่ รา้นยาบวัหิมะ, รา้นยางพารา, รา้น

ผา้ไหม ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมีผลกบัรำคำทวัร ์ จึงเรียนใหก้บันักท่องเท่ียวทุกท่ำนทรำบ

วำ่ ทุกรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทุกท่ำนแวะชม และรบัฟังค ำบรรยำย อยำ่งนอ้ย 45 นำที ซ้ือหรือไมซ้ื่อขึ้ นอยูก่บั

ควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่ีกำรบงัคบัใดๆ ทั้งส้ิน ส ำหรบัท่ำนใดท่ีแยกไมไ่ปตำมคณะในบำงสถำนท่ีหรือใน

บำงวนัหรือไมเ่ขำ้รำ้น ท่ำนจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม 300 หยวน/ท่าน/รา้น 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 28 ธนัวาคม 61 – 02 มกราคม 62 (ปีใหม่ 2562) 

 

Big…Amazing Guilin 5 Days/4Nights ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ 2-3 ท่าน/หอ้ง รำคำท่ำนละ 

23,300.- 14,500.- 
เด็ก อำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบั  ผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 

เด็ก อำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบั  ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (มีเตยีง) 

เด็ก อำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (ไม่มีเตยีง) 

พกัหอ้งเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 3,500.- 

อัตราน้ีรวม: ภาษีน า้มนัของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันท่ี 06 ต.ค.61 

**รำคำดงักล่ำวอำจมีกำรปรบัเปล่ียนหำกสำยกำรบินมีกำรเรียกเก็บภำษีน ้ำมนัและภำษีสนำมบินเพ่ิมเติม** 
**รำคำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

หมายเหต ุ 

-  เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง หรือไมเ่ดินทำงพรอ้มคณะถือวำ่ 

ท่ำนสละสิทธ์ิไมส่ำมำรถเรียกรอ้งค่ำบริกำรคืนได ้ไมว่ำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมและในแต่ละครั้งจะตอ้งมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 

15 ท่ำนขึ้ นไป กรณีท่ีลกูคำ้ 10 ท่ำนขึ้ นไปออกเดินทำง (ไมม่ีหวัหนำ้ทวัร ์แต่มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทยรบั) 

- ค่ำท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร หรือ ระดบัเทียบเท่ำ กำรจดัหอ้งพกัมำตรฐำน จะเป็น 2 

เตียง/หอ้ง (Twin room) หำกท่ำนพกั 3 ท่ำน/หอ้ง (Triple room) ขึ้ นอยูก่บัโรงแรมน้ันๆ หำกทำงโรงแรมน้ันๆ ไมม่ี 

ทำงบริษัทฯ จะจดัใหต้ำมควำมเหมำะสมต่อไป และหำกลกัษณะหอ้งนอนคนละแบบอำจจะอยูค่นละชั้นของโรงแรม 

- กรณีท่ีลกูคำ้ตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภำยในเอง เพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำงๆ ท่ีจะมำร่วมเดินทำงพรอ้ม

คณะ  รบกวนเช็คเวลำบินหรือสำยกำรบินกบัเจำ้หน้ำท่ีทุกครั้งก่อนออกตัว๋เพ่ือควำมถูกตอ้ง หำกท่ำนออกตัว๋ไป
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แลว้ เท่ียวบินล่ำชำ้ หรือจ ำนวนผูเ้ดินทำงไมค่รบตำมจ ำนวน หรือกรุป๊ไมส่ำมำรถออกเดินทำง ทำงบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบเน่ืองจำกอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษัทฯ 

 

อตัราน้ีรวม 

ค่ำตัว๋โดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบัเสน้ทำงกรุงเทพฯ-กุย้หลิน(ตัว๋กรุป๊)-กรุงเทพฯ สำยกำรบินไชนำเซำเทิร์น

แอรไ์ลน์ชั้นทศันำจร (CZ) 

ค่ำโรงแรมท่ีพกัตำมรำยกำรระบุ (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง) ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำง ๆ ตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรระบุ   ค่ำรถรบัส่งระหวำ่งกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 

ค่ำภำษีสนำมบินทุกแหง่ท่ีมี     

ค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าเขา้ประเทศจนี (4 วนัท าการ Passport Thai) 

ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษัทจำกกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

ค่ำประกนัอุบติัเหตุหรือเสียชีวิตดว้ยอุบติัเหตุเท่ำน้ัน คุม้ครองอำยุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่ำนละไม่เกิน 

1,000,000 บาท ค่ำรกัษำพยำบำลอุบติัเหตุ ไมเ่กินวงเงิน 500,000 บำท(แบบกรุป๊ทวัร)์ **อำยุ 76ปีขึ้ นไป วง

เกิน 500,000 บาท  ค่ำรกัษำพยำบำลอุบติัเหตุ ไมเ่กินวงเงิน 250,000 บำท(แบบกรุ๊ปทวัร)์ ** เง่ือนไขเป็นไป

ตำมกรมธรรมท่ี์ทำงบริษัทฯ จดัท ำ (ส ำหรบัท่ีเดินทำงพรอ้มคณะทวัรก์รุ๊ปจำกเมืองไทยเท่ำน้ัน) ส ำหรบัท่ำนอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ตรงตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์ท่ำนจะตอ้งท ำประกนักำรเดินทำงเอง หรือ สอบถำมค่ำใชจ้่ำยประกนัเพ่ิมเติมกบั

เจำ้หนำ้ท่ีฯ 

*** ราคารวมทิปไกด+์คนขบัรถทอ้งถิ่นแลว้ *ไม่รวมหวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 หยวน/วนั/ท่าน* (โดยเฉล่ีย 60 

หยวน/ท่าน) 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (30 กิโลกรมัต่อท่ำน) 

ค่ำท ำหนังสือเดินทำง   

 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และค่ำภำษี  3% 

ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว  

ส ำหรบัรำคำน้ีบริษัท ฯ จะไม่รวมค่ำภำษีท่องเท่ียวหำกมีกำรเก็บเพ่ิม 

ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเครื่องด่ืม,ค่ำอำหำรท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่ำโทรศพัท,์ค่ำซกัรีด ฯลฯ 

ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์10 หยวน/วนั/ท่าน (โดยเฉล่ีย 60 หยวนตลอดกำรเดินทำง) 

ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยหอ้งละ 10 หยวน/คืน (บำงโรงแรมอำจจะไมม่ีเจำ้หนำ้ท่ียกกระเป๋ำ) 

ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง 
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การช าระเงิน   

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ  าเป็นจ  านวน 10,000 บาท ต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำนส ำหรบักำรจองทวัร ์

หำกภำยใน 3 วนัไมม่ีกำรช ำระค่ำมดัจ ำถือว่ำยงัไม่คอนเฟริมท่ี ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่าง

นอ้ย 30 วนัท าการ มิฉะน้ันทำงบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมดัจ ำทั้งหมด หรือยกเลิกกำรเดินทำง 

 

การยกเลิก 

 ไมส่ามารถยกเลกิไดเ้นือ่งจากเป็นชว่งเทศกาล และ ขอเก็บเงนิท ัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางได ้15 วนักอ่นการเดนิทาง) 

 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทำงตำมวนัท่ี ท่ีระบุบนหน้ำตัว๋เท่ำน้ัน จะไม่สำมำรถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลง

กำรเดินทำงใดๆ ทั้งส้ิน ถำ้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืน

เงินทั้งหมดหรือบำงส่วนใหก้บัท่ำน 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวติั และอ่ืนๆ ท่ีอยู่

นอกเหนือกำรควบคุม ของทำงบริษัทฯ หรือ ค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ นทำงตรง หรือทำงออ้ม เช่น กำร

เจ็บป่วย กำรถูกท ำรำ้ย กำรสูญหำย ควำมล่ำชำ้ หรือ จำกอุบติัเหตุต่ำง ๆ 

4. หำกไม่สำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำชำ้และควำม

ผิดพลำดจำกทำงสำยกำร บิน  จะไมม่ีกำรคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

5. เมื่อท่ำนเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ท่ำนงดรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไม่เดินทำงพรอ้มคณะถือว่ำท่ำนสละ

สิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งค่ำบริกำร และเงินมดัจ ำคืนไดไ้มว่ำ่กรณีใด 

6. รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บักำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนัง่บนเคร่ือง

และโรงแรมท่ีพกัในต่ำงประเทศ เป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำม

เหมำะสม 
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7. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบั

รำคำตัว๋เคร่ืองบินตำม สถำนกำรณ ์ดงักล่ำว 

8. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง กำร

บริกำรจำกสำยกำรบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯ จะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะ

จดับริกำรทวัรอ่ื์นทดแทนให ้แต่จะไมคื่นเงิน ใหส้ ำหรบัค่ำบริกำรน้ันๆ 

9. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษัทฯ นอกจำก

มีเอกสำรลงนำมโดย ผูม้ีอ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเท่ำน้ัน 

10. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำย อนัเน่ืองเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด

จำกกำรโจรกรรม และ อุบติัเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเท่ียวเอง 

11. บริษัทจะไมร่บัผิดชอบต่อกำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย 

หรือ เอกสำรเดินทำง ไมถู่กตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ อำทิ เช่น นโยบำยกำรควบคุมไขห้วดัใหญ่ 

2009 ของประเทศน้ันๆ 

12. รำยกำรทวัรส์ำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ในระหวำ่งกำรท ำทวัร์ 

13. เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมดัจ ำหรือค่ำทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ท่ำนไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่ำงๆ ทั้งหมด 

 

อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยเพิ่มใหส้ถานฑูตจนี เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ 

 ย่ืนวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใชจ้า่ยเพิ่มท่านละ  1,200 บาท 

 กำรขอวีซ่ำเขำ้ประเทศจีนสถำนทูตจีนอำจเปล่ียนกฎเกณฑก์ำรยื่นวีซ่ำโดยไมแ่จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ** 

 ท่านที่มีวีซ่าจนีแลว้หกัคืนท่านละ 1,000บาท 

 

เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กวำ่ 6 เดือน  มีหนำ้วำ่งประทบัตรำมำกกว่ำ 2 หนำ้คู่   

2. ส ำเนำทะเบียนบำ้น, ส ำเนำบตัรประชำชน และ ส ำเนำเปล่ียนช่ือ – นำมสกุล (ถำ้มี) 

3. เอกสำรหลกัฐำนกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล ----- หำกช่ือ-นำมสกุลท่ีระบุในหนังสือเดินทำงเล่มใหมก่บั

หนังสือเดินทำงเล่มเดิมไม่ตรงกนั ใหย้ื่นเอกสำรหลกัฐำนกำรเปล่ียนช่ือ-นำมสกุลท่ีทำงรำชกำรออกให ้

 3.1 เอกสำรเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อำยุต ำ่กวำ่ 6 ปี สูตบิตัรตวัจริง และส ำเนำบตัรประชำชนบิดำ-มำรดำ 

 3.2 เอกสำรเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อำยุ 6-18 ปี ส ำเนำสูติบตัร และส ำเนำบตัรประชำชนบิดำ-มำรดำ 

 3.3 เอกสำรเพ่ิมเติม กรณีเด็ก อำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี ส ำเนำสูติบตัร, หากไม่ไดเ้ดินทางพรอ้มบิดา หรือมารดา 

ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปตา่งประเทศ ออกโดยส านกังานเขตเท่านั้น 

4. หนงัสือรบัรองการท างาน (ในกรณีที่ผูเ้ดินทาง ท างานที่เดียวกนั 3 ท่านข้ึนไป) 

5. ใบกรอกฟอรม์ขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ดินทาง (พรอ้มเบอรโ์ทรติดตอ่ลกูคา้ ) *ส าคญัมาก* เพื่อน าขอ้มูล

ของลกูคา้กรอกฟอรม์ยืน่ค  ารอ้งขอวีซ่า     

- กรณีลูกคา้ประกอบธุรกิจส่วนตวั โปรดระบุรายละเอียดของธุรกิจดว้ยวา่ ท าอะไร 

6.กฎการใชรู้ปถ่ายส าหรบัยืน่ขอวีซ่าประเทศจนี 
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ตำมประกำศจำกสถำนเอกอคัรรำชทูตสำธำรณรฐัประชำชนจีนประจ ำประเทศไทย ผูท่ี้ยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำจีนจะตอ้ง

ใชรู้ปท ำกำรยื่นค ำรอ้ง   โดยรูปท่ีใชจ้ะตอ้งสอดคลอ้งตำมกฎระเบียบดงัต่อไปน้ี  

6.1 รูปส ีพ้ืนหลงัสขีาว และถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

6.2 รูปถ่ำยขนำด 48 มม.x 33 มม., ควำมกวำ้งส่วนศีรษะ:15 มม. ถึง 22 มม. ควำมสูงส่วน

ศีรษะ: 28 มม. ถึง 33 มม.  จ  านวน 3 ใบ 

หา้มมีรอยเย็บแม็ก หรือรอยปากกาใดๆ พ้ืนหลงัสีขาวเทา่นั้น*ส าคญัมาก*  

(สถานทูตจนีอาจปฏิเสธไม่รบัท าวีซ่า ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี) * มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่วนัท่ี 6 ธ.ค.2559 เป็นตน้ไป  

 

ดงัรูปตวัอยา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  รูปถ่ำยจะตอ้งบ่งบอก รูปพรรณสนัฐำนของผูย้ื่นค ำ

รอ้งไดอ้ยำ่งชดัเจน รปูถา่ยหนา้ตรง ไม่ย้ิมเห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้ และ ใบหทูัง้ 2 ขา้งชัดเจน *ส าคญั

มาก* 

ไมห่ลบัตำ ไม่อำ้ปำก หรือยิ้ มเห็นฟัน หำ้มท ำท่ำทำง หรือมีส่ิงกีดขวำงใดๆทั้งส้ิน ศีรษะเอียงซำ้ยหรือขวำได ้น้อย

กวำ่หรือเท่ำกบั 20 องศำ และ แหงนหนำ้ขึ้ นลงได ้นอ้ยกวำ่หรือเท่ำกบั 25 องศำ  

 หา้ม สวมเส้ือสีขำว เช่น เส้ือยืดสีขำว เส้ือนักศึกษำ หรือชุดขำ้รำชกำร 

 หา้ม น ำรูปถ่ำยท่ีมีวิวดำ้นหลงั ท่ีถ่ำยเล่น หรือรูปยืนเอียงขำ้ง มำตดัต่อใชเ้พ่ือยื่นท ำวีซ่ำ 

 ช่ือเป็นชาย แตส่่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไวผ้มยำว หรือแต่งหนำ้ทำปำก 

 ไม่สวมเครื่องประดบั สรอ้ย ต่ำงห ูก๊ิบติดผม แวน่ตำด ำ แวน่ตำแฟชัน่ แวน่สำยตำ  

 หา้ม สวมใส่คอนแทคเลนสสี์ หรือ คอนแทคเลนสบ๊ิ์กอำยสแ์ฟชัน่  

 สำมำรถสวมเคร่ืองประดบัท่ีศีรษะ ดว้ยเหตผุลทางศาสนาเทา่น้ัน 

 หา้ม น ำรูปถ่ำยท่ีเป็นกระดำษถ่ำยสต๊ิกเกอร ์หรือรูปท่ีปร้ินจำกคอมพิวเตอร ์จะตอ้งพิมพล์งบนกระดำษ

ส ำหรบัรูปถ่ำยเท่ำน้ัน และจะตอ้งไมม่ีส่ิงสกปรก หรอืรอยขีดขว่นใดๆทั้งส้ืน 
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7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในกำรเดินทำงและยกเวน้กำรท ำวีซ่ำจีน ท่ำน

จะตอ้งรบัผิดชอบในกำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศดว้ยตนเอง เน่ืองจำกบริษัทฯ ไมท่รำบกฎกติกำในรำยระ

เอียดกำรยกเวน้วีซ่ำ / ผูใ้ชบ้ตัร APEC กรุณำดูแลบตัรของท่ำนเอง หำกท่ำนท ำบตัรหำยในระหวำ่งเดินทำง 

ท่ำนอำจตอ้งตกคำ้งอยูป่ระเทศจีนอยำ่งนอ้ย 2 สปัดำห์ 

หมายเหตุ: กรณีเอกสารไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้งตามกฎระเบียบท่ีทางสถานทูตแจง้ ทางบรษิทัจะไม่ท า

การย่ืนวีซ่าให ้

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการย่ืนขอวซ่ีาประเทศจนี และ แบบฟอร์มจองทวัร์ 
***  กรุณาระบุรายละเอยีดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง *** 

พรอ้มทั้งไดอ่้านรายละเอียดเงือ่นการเดินทางทั้งหมด โดยครบถว้น 

 
1. ยืนยนัการเดินทาง จองรายการทวัร.์............................................................................................................  

2. คณะชื่อ / นามสกุล ผูจ้องทวัร.์................................................................................................................... 

3. จ านวน ผูเ้ดินทาง ........................... ท่าน ผูใ้หญ่ ..............ท่าน เด็ก...............ท่าน 

4. เบอรติ์ดต่อ ...................................................................................... 

กรอกขอ้มูลส่วนตวั 

5.  ชื่อ - นามสกุล  (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS /MRS. /MR.) NAME ...............................................SURNAME........................................... 

6. สถานภาพ   (.....)โสด  (.....)สมรส  (.....)หย่า    (.....)ม่าย   (.....)อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....)แยกกนัอยู่ 

กรณีที่สมรส ระบุช่ือคู่สมรส...............................................................  อาชีพ .......................................... 

7. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ........................................................................ .... 

...................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  .............................. 

8. ทีอ่ยู่ปัจจุบนั ทีส่ามารถติดต่อได ้(ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ................................................................ 

....................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ..............................  

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถือ .................................................. ... 

9.  ชื่อสถานทีท่ างาน (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ...................................................................................  

10. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน ....................................................................................................................... 

................................................................................................................................. ......................... 



   

 

Big…Amazing Guilin 6Days 5Nights (CZ) on  28 DEC’18 – 02 JAN’19 Page 13 
 

ต าแหน่งงาน ....................................................  รหัสไปรษณีย์ .........................  เบอร์โทร....................... 

11. กรณีเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ระบุสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษตัวพิมพ์ใหญ่)................................. 

ที่อยู่..................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ..................................................        เบอร์โทร  ............................................ .........  

12. สมาชิกในครอบครวัของท่าน พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) 

1.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

2.  (MISS./MRS./MR.) NAME ....................................................SURNAME.................................. 

RELATION .........................................................  เบอร์โทร............................................................ 

13. ในระยะเวลา 1 ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศจีนหรือไม่    (.....)   ไม่เคย     (.....)   เคย  ระบุ ............. 

เมือง .................................  วันที่เดินทางเข้า/ออก ........................  จุดประสงค์ ...................................... 

หมายเหตุ *** กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เนือ่งจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบัท่าน 

ขอ้มูลส าหรบัโรงแรมทีพ่กั และ สายการบิน 

14. ประเภทหอ้งพกั 

 3.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง(ปกติจะเป็นแบบ 2 เตียง) หรือ (DBL) ............หอ้ง  

 3.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง 

 3.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 

 3.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 

 3.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    

 3.6 หอ้งพกั 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง     

15. อาหาร          ไม่ทานเนื้ อววั  ไม่ทานเนื้ อหมู  ไม่ทานสตัวปี์ก  ทานมงัสาวิรสั 

      อื่นๆ............................................................ 

16.  เคยโดนปฎิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย   ประเทศ....................................................... 

17.  หมายเลขสมาชิก รอยลั ออรคิ์ด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP สะสมได ้50% (ถา้มี)....................... 

18. ตอ้งการเลือกทีน่ ัง่            ริมทางเดิน  ริมหนา้ต่าง  อื่นๆ.................................................  

(ทางบริษัทฯ จะด าเนินการแจ้งไปทางสายการบิน แต่ยังไม่สามารถการันตีได้เลย) 

 
 
ลงชื่อ ผูจ้อง..................................................................................................... 

*** กรุณาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ ผูเ้ดินทางภายใน 7 วนั หลงัจากท าการจอง และเก็บพาสปอรต์ตวัจริงก่อนเดนิทาง 7 วนั*** 


