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HILIGHT 
 เทีย่วเต็มอิม่ ไมล่งรา้นชอ้ปฯ 

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทกุคนื  
 ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวน

โบราณทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงกุย้หลนิ 

 ชม เขาฝโูปว ซึง่ไดร้วบรวมพระทีส่รา้ง
ขึน้ในสมยัราชวงศถ์ังและซง่ 

 ลอ่งเรอืแมน่ ้าหลเีจยีง ชมทวิทศันท์ี่
สวยงาม 

 อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงหยางซัว่ ณ 
ถนนฝร่ัง 
 

 

Guilin the 

Paradize on Earth 

5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่ 

เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

 เดนิทาง : พ.ค.-ม.ิย. 62 

ราคาเพยีง 17,900.- 
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ก าหนดการเดนิทาง  
วันที ่15-19 พ.ค. 62 17,900.- 
วันที ่26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 
 

 

ราคานีไ้มร่วมคา่วซีา่เดีย่ว ทา่นละ 1,650 บาท 
ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

อตัราดงักลา่วขอสงวนเฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้  
** กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาตกิรณุาเชค็ราคาอกีครัง้ ** 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ– กุย้หลนิ (สนามบนิเหลีย่งเจยีง) 

(CZ6100:13.10-18.10) 
 

 

 
✈ 

Guilin Hongfeng Jingcheng 

International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 ดาว 

2 เขาฝโูปว-เมอืงจ าลองซง่-วัดเหนนิเหยนิ-ถนนโบราณตงซ ี 🍽 🍽 🍽 
Guilin Hongfeng Jingcheng 

International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 ดาว 

3 
กุย้หลนิ-ถนนโบราณซงิผงิ-ลอ่งเรอืแมน่ ้าหลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซัว่-ถนน

ฝรั่ง 
🍽 🍽 🍽 Yangshuo New West Street  

Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

4 
สวนชวนซาน-ถ ้าเขาทะล-ุสวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่-เขางวงชา้ง-ชมเจดยี์

เงนิ เจดยีท์อง (ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
🍽 🍽 🍽 

Guilin Hongfeng Jingcheng 

International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

5 ดาว 

5 
กุย้หลนิ(สนามบนิเหลีย่งเจยีง) – กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

(CZ6099:09.00-12.10) 
✈    

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม ิ) – กุ ้ยหลิน (สนามบินเหลี่ยงเจียง) 

(CZ6100:13.10-18.10) 

10.30 น. คณะพรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 

เคาน์เตอร์ U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

http://bit.ly/2NMk5YE
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สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 
13.10 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองกุย้หลนิ เมืองท่องเที่ยวที่มีชือ่เสยีงของมณฑลกวางส ีโดยสายการบนิ 

CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

 *แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลับขึน้เครือ่งเดนิทางต่อสู่

เมอืงกุย้หลนิ* 
18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้อง

ประเทศจนี ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทาง

เหนือตดิกับกุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกวา่งตง 
ทางใตต้ดิกับอ่าวตังเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพื้นทีเ่ป็นที่

ราบแอ่งกระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้
หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลมุพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตนุี้เอง

จงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั 

 โรงแรม Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
 

วนัที ่2 เขาฝโูปว-เมอืงจ าลองซง่-วดัเหนนิเหยนิ-ถนนโบราณตงซ ี

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

น าทา่นเทีย่วชม เขาฝูโปว ทีเ่ขาแห่งนี้มถี ้าทีม่คีวามสวยงามและ น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก ่

ถ ้าพระพันองค ์อันเป็นทีเ่ก็บรวบรวมพระทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ังและซง่ เชงิเขาดา้นใตม้ถี ้า

คนืมุก ซึง่เชือ่กันวา่เดมิมมีังกรอาศัยอยู่ และมไีข่มุกสอ่งประกายใหค้วามสวา่งแก่ถ ้า จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงจ าลองสมยัซ่ง หรอื ซง่เฉงิ สถานทีท่อ่งเทีย่วเปิดใหม่ ซึง่มคีวามสวยงาม

ไมแ่พเ้มอืงจ าลองซง่ในเมอืงหังโจว 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

 

 

น าท่านชม วดัเหนนิเหยนิ ตัง้อยู่ใจกลางของเมอืงกุย้หลนิและมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิประดษิฐาน

อยู่ใหผู้ท้ ีม่าเยิอืนเมอืงกุย้หลนิไดม้าสกัการะ ซึง่วัดเหนนิเหยนิแห่งนี้มเีรือ่งราวยาวนานเป็นศนุย์

กลางของศาสนาของกุย้หลนิแผ่ไปทั่วกวางซใีนอดตี จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนโบราณตงซ ี

เป็นสถานทีเ่ปิดใหมใ่นเมอืงกุย้หลนิ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรูป สมัผัสกลิน่อายของเมอืงโบราณแหง่นี ้

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที ่3 
กุย้หลนิ-ถนนโบราณซงิผงิ-ล่องเรอืแม่น า้หลเีจยีง (ครึง่สาย)-หยางซ ัว่-ถนน

ฝร ัง่ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก   

 

 

น าท่านเดนิทางเทีย่วชม ถนนโบราณซงิผงิ เป็นเมืองโบราณทีย่ังมีกลิน่อายของสมัยก่อน 

นอกจากนัน้ยังมสีนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม จากนัน้น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง 

ชมความงามของแม่น ้าหลีเ่จียงทีส่วยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันทีม่ี

รูปร่างต่างๆ กันตามจนิตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพสิูจน์ดังค ากล่าวทีว่่า กุย้หลนิเป็น

ดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ ั่ว เมืองเล็กริมแม่น ้ าหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมี

ประวัตศิาสตรย์าวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นทีโ่ปรดปรานของ

นักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิทุธิ์ จากนัน้น าทา่น อสิระใหท้า่นเดนิเลน่

หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกับ

ถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยังมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้

ทอที่น ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสื้อผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แท่งหิน

แกะสลักขนาดเล็ก ภาพวาดพู่กันจนี ตวัดลายเป็นรูปเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสัตวม์งคลต่างๆ 

หนังสอืคตพิจนข์องทา่นประธาน เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

ทีพ่กั 
    โรงแรม  Yangshuo New West Street Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

 ทา่นสามารถเลอืกซือ้ Option เสรมิทีน่า่สนใจได ้
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โชวห์ลวิซานเจีย่ หรอื “Impression Liu Sanjie” ก ากับการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซึง่จัด

แสดงในทกุๆค า่คนื งานนี้จางอีโ้หมวใชธ้รรมชาตเิป็นฉากทัง้สายน ้า ขนุเขา แลว้น าเรือ่งราวของ

ภาพยนตร์จนีละครเพลงสดุคลาสสคิเรื่อง"หลวิซานเจีย่" หรือ "เพลงรักชาวเรอื" มาดัดแปลงใส่

เขา้ไป เนือ้เรือ่ง กลา่วถงึหลวิซานเจีย่ นางเอกนักสู ้สาวงามชาวจว้งสมัยราชวงศถ์ังทีม่พีรสวรรค์

ดา้นการรอ้งเพลง(ชาวจว้งชืน่ชอบการรอ้งเพลงมาก) จนเป็นทีห่มายปองของหนุ่มๆทั่วไป แต่

สดุทา้ยเธอถูกผูม้อีทิธพิลบบีบังคับใหแ้ต่งงานดว้ย ทว่าหลวิซานเจีย่ก็ไดท้ าการต่อสูก้ับความอ

ยุตธิรรมของผูม้อีทิธพิลโดยใชเ้สยีงเพลงรอ้งตอบโต ้จนเธอสามารถเอาชนะไดค้รองคูก่ับคนรัก

และไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็น"วรีสตรีชาวจว้ง" มาจนถงึทุกวันนี้ โดยฉากการแสดงคอืแม่น ้าหลี

เจยีง และ ขนุเขาทีเ่มอืงหยางซัว่ สวยงามอลงัการ 

*ตดิตอ่ขอขอ้มลูและรายละเอยีดเพิม่เตมิกบัรายการไดท้ีเ่จา้หนา้ทีแ่ละช าระเงนิกบัไกดท์อ้งถิน่* 

 

วนัที ่4 
สวนชวนซาน-ถ า้เขาทะลุ-สวนจือ่โจว (รวมรถแบตเตอรี)่-เขางวงชา้ง-ชมเจดยี ์

เงนิ เจดยีท์อง (ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

น าทา่นชม สวนชวนซาน ซึง่เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยู่ในเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้า

หลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งทอ้งเที่ยวที่ข ึน้ชือ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองกุย้หลิน ภายในสวน

ประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถ ้าหนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย มตีน้ไมห้นิ ดอกไม ้

หนิทีห่าดยูาก รวมทัง้หนิทีม่ขีนงอกทีน่่าทึง่แกผู่พ้บเห็น นอกจากนี้ภายในถ ้าทา่นจะไดพ้บกับหนิ

ซอ้นขนาดใหญท่ีถ่กูบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้า

นับพันในเมืองกุย้หลนิ และน าท่านชม ถ า้เขาทะลุ ซึง่ตัง้อยู่บริเวณเชงิเขายาวประมาณ 500 

เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยับเหมอืนครสิตัลท าใหถ้ ้านี้ความแปลกตาและ

สวยงาม มขีนาดใหญเ่ป็นล าดบั 3 ของถ ้าในตัวเมอืงกุย้หลนิ น าทา่นเขา้ชม สวนจือ่โจว (รวมรถ

แบตเตอรี)่ เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่ใจเมอืงกุย้หลนิ และอยู่ใกลเ้ขางวงชา้ง จากนัน้ทา่นจะได ้

มองเห็น เขางวงชา้ง  (จากฝ่ังตรงขา้มสวนจือ่โจว) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตรงบรเิวณจุดบรรจบของ

แม่น ้าหลเีจยีงและแม่น ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภูเขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทางตะวันออกเฉียงใตส้ดุ

เขตเมอืงกุย้หลนิ รมิแมน่ ้าหลเีจยีง เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เขางวงชา้งนัน้ มา

จากรูปร่างของภูเขาหนิทีค่ลา้ยกับงวงของชา้งทีก่ าลังโนม้ลงเพื่อกนิน ้าจากแม่น ้าหลเีจยีงทีอ่ยู่

เบือ้งลา่ง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  

 

น าทา่น ชมและถ่ายรูปภายนอกกับเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบ

คูน่ี้ เจดยีห์นึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืวา่เป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก สว่นอกีเจดยี์

สรา้งดว้ยปูนเป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิที่

สวยงามอกีแห่งหนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ หลังจากนัน้น าทา่นชม ประตูโบราณกูหนานเหมนิ ตัง้อยู่

บรเิวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรกในสมัยราชวงคถ์ัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการ

ปรับปรุงลา่สดุหลังสงครามจนีกับญีปุ่่ น ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและชมตน้ไทรพันปี อสิระใหท้่านชอ้บ

ป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้มากมาย ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึ

ทีต่ลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนิด ทัง้สนิคา้พื้นเมอืงกุย้ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิต่างๆ 

อาท ิลกูพลบัอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้ 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตคาร   

ทีพ่กั 
    โรงแรม Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัที ่5 กุย้หลนิ(สนามบนิเหลีย่งเจยีง) – กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

(CZ6099:09.00-12.10) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (SET BOX) 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

CZ6099 

 แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รุงเทพฯ 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารโปรแกรม : Guilin the Paradize on Earth 5 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี  
(เสรมิเตยีง)  
ทา่นละ 

เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่ว 

ทา่นละ 

ไมร่วมตัว๋

เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

วนัที ่15-19 พ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

วนัที ่26-30 ม.ิย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.- 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดังกลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ เพือ่

เช็คขอ้มูลความถูกตอ้งของรายการทัวรร์วมทัง้ไฟลบ์นิและเวลานัดหมายทัวร ์หากเกดิความผดิพลาด ทาง

บรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

     3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

     3.2 กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทัวรห์ลังจากมกีารจา่ยเงนิมดัจ า 

    4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

    4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

    4.4 ยกเวน้กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือค่ามัดจ าที่พัก

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืค่าทัวรท์ัง้หมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการ

เหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2.  คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4.  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5.  คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่จนีแบบเดีย่ว 4 วันท าการ ทา่นละ 1,650 บาท 

3. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัม/ทา่น 1 ใบเทา่นัน้ สว่นเกนิน ้าหนัก

ตามสายการบนิก าหนด 

4. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ 

9.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ เหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเหตุการณ์ไมส่งบทาง

การเมอืง, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, อบุัตเิหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสญูหายหรอื

เสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เหตสุดุวสิยั อืน่ๆ เป็นตน้ 

3. หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา

ตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะ

จัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
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9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทุกครัง้ มเิชน่นัน้

ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

ส าหรบัผูท้ ีม่คีวามประสงคต์อ้งการขอยืน่วซีา่เด ีย่ว 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

**ยืน่วซีา่เดีย่วคา่บรกิารดังนี ้** 

- ยืน่ธรรมดา 4 วันท าการ 1,650 บาท  

- ยืน่ดว่น 2 วันท าการ 2,775 บาท  

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน และมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารดุ 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม   

 รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี1.5 X 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน 2 ใบ **พืน้หลังขาวเทา่นัน้**  

 และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

 - หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

 - ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ  6 เดอืน 

 - รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2 ขา้ง 

 - ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านัน้กอ่น

การสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

5. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวร ์กรณุากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเอง 

6. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 - กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ตอ้งแนบสตูบิตัรตัวจรงิ, ส าเนาสตูบิตัรและสตูบิตัรของเด็กฉบบัแปล(โดย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/)            

  - กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

 ขอ้มลูจรงิเกีย่วกบัสถานทีศ่กึษา สถานทีท่ างาน ต าแหน่งงาน ทีอ่ยูปั่จจบุนั ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ญาตทิีต่ดิต่อไดใ้น

กรณีฉุกเฉงิ หมายเลขโทรศัพทบ์า้น ทีท่ างาน และของญาต ิโปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบไดว้่า

ใหข้อ้มลูเท็จ อาจมกีารระงับการออกวซีา่ เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศัพทส์ุม่ตรวจทกุวัน) 

7. เอกสารทุกอยา่งตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มล่วงหนา้ก่อนยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์

อยา่งนอ้ย 5-7 วันท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

8. โปรดท าความเขา้ใจวา่สถานทตูจนีอยูใ่นระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม ่การเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททัวรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

 ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรอื ใชบ้ตัร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวซีา่ทา่นจะตอ้ง

รับผดิชอบ 

9. ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบรษัิททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วีซ่าใน

รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอยา่งด ีหากท่านท าบัตรหายในระหว่างเดนิทาง 

ทา่นอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

10.  กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ 

 - ทางบรษัิทฯ สามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้เฉพาะชาวตา่งชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างาน

ในประเทศไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว(เล่มเหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

เนือ่งจากผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1. หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 5,210 บาท  

2. หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่  1,750 บาท 

ยกเวน้ แคนาดา บราซลิ และอารเ์จนตน่ิา(กรณุาเชคราคาอกีครัง้) 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   
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1.พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 

2 หนา้เต็ม   

2.รปูถา่ยสขีนาด 1.5 X 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ รปูใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน [พืน้หลังขาวเทา่นัน้] 

และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรปูพริน้จากคอมพวิเตอร ์ 

- หา้มสวมเสือ้สขีาวเด็ดขาด เชน่ เสือ้ยดืสขีาว ชดุนักศกึษา หรอืชดุขา้ราชการ 

- ตอ้งมอีายขุองรปูถา่ยไมเ่กนิ   6 เดอืน 

- รปูตอ้งหนา้ตรง ไมย่ิม้เห็นฟัน มองเห็นทัง้ใบหนา้รวมถงึใบหทูัง้  2ขา้ง 

- ไมส่ว่มเครือ่งประดับ สรอ้ย ตา่งห ูเเวน่ตาเเฟชัน่ เเวน่สายตา 

3.ใบอนุญาตการท างาน  

4.หนังสอืวา่จา้งในการท างาน  

5.สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

6.กรณีสมรสกับคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปลรับรองตราประทับรา้นที่แปล

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารปูถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรปูยนืเอยีงขา้ง มาตัดใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารปูถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรปูทีพ่ริน้ซจ์ากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้  

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วัน เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ  1,125 บาท 

[ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้ 25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาล ีลทิวัเนยี ลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์ มอลตา้ เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกส สโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได]้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

ประกาศ เนื่องจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ในอนาคต 

ซึง่ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรณุากรอกขอ้มลูดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 

**กรณุาระบรุายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

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

สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

  ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน    จดทะเบยีน  ชือ่คูส่มรส ................................................................................. 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่  

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 

 

ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ ................................................................. 

ต าแหน่งงาน................................................................................................................................. 
 

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

.....................................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................... 

โทรศัพท.์........................................................... มอืถอื................................................................. 
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   

ภายใน 1 ปี ทา่นเคยเดนิทางไปตา่งประเทศหรอืไม ่    ไมเ่คย      เคย  โปรดระบ.ุ................................... 

เมือ่วันที.่........... เดอืน.......................ปี..............  ถงึ วันที.่........... เดอืน.......................ปี..................   
 

รายชือ่บคุคลในครอบครัวของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพันธ ์(ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 

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

RELATION...................................................................................................................... 

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

RELATION...................................................................................................................... 
 

หมายเหต ุ

** กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิ 

** ถา้เอกสารสง่ถงึบรษัิทแลว้ไมค่รบ  ทางบรษัิทอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่สะดวกภายหลงั  

ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง จงึขออภัยมา ณ ทีน่ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเคร่งครัด) 


