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กุย้หลนิ หยางซัว่ 4 วัน 3 คนื (CZ) 
โดยสายการบนิไชน่า เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไฮไลท.์.... ทวัรร์าคาสบายกระเป๋า 

1. พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว 

2. ชมความงาม(ดา้นนอก)ของเจดียเ์งินและเจดียท์อง 

3. ชอ้ปป้ิง...ถนนฝรัง่ และถนนโบราณตงซี 

4. บริการน า้ดื่มทุกวนั วนัละ 1 ขวด 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง :                               

วนัที ่02-05 พ.ย.60                                                        รำคำ 14,900.-       

วนัที ่19-22 ก.ย.60                                                         รำคำ  15,900.-                                           
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หมายเหต ุ: ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่นท่านละ 160 หยวน /ทรปิ/ต่อท่าน เด็ก

เกบ็ทิปเท่าผูใ้หญ่***ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 
 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ 

 

10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ  

ช ัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น  

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 

โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 

*แวะพกัทีส่นำมบนิอู๋ซู เมอืงหนำนหนงิ พรอ้มท ำพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงจำกน ัน้กลบัขึน้

เครือ่งเดนิทำงตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ*ผา่นขัน้ตอน ใชเ้วลา 30 นำท ี

18.10 น. 

 
 

เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศ

จนี ซึง่มพีื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือตดิ

กบักุย้โจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือตดิกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกับกว่างตง ทางใตต้ดิกับ

อา่วตังเกีย๋ และทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกับประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ที่เป็นทีร่าบแอง่กระทะ และ

เทอืกเขาขนาดเล็กทีย่าวคดเคีย้วตดิต่อกัน เทอืกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภเูขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน 

เป็นเขตหนิปนูขาวทีค่รอบคลุมพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตุนี้เองจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  

พกัที ่ GUILIN GOLD DRAGONBALL HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ (กุย้หลนิ) 

วนัทีส่อง        วดัเหนนิเหยนิ-รำ้นบวัหมิะ-หยำงซ ัว่-ลอ่งแพ-รำ้นชำ-ถนนฝร ัง่ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นมสัการที ่วดัเหนนิเหยนิ เป็นวัดทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงกุย้หลนิ มแีต่แมช่ทีีอ่าศัยอยูใ่นวัดแห่งนี ้

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นบวัหมิะ เป็นทีรู่จ้ักกันดขีองคนไทย เมือ่คราวเกดิอบุัตเิหตุรถแก๊สคว ่าที่

ถนนเพชรบุร ีเมือ่ 24 กันยายน 2533 ครัง้นัน้ รัฐบาลจนีไดส้่งยาบัวหมิะอันมสีรรพคุณรักษาแผลไฟ

ไหม ้มาช่วยเหลือผูป่้วยที่โดนไฟไหมท้ั่วตัว จากนัน้มาคนไทยก็รูจ้ักสรรพคุณของบัวหมิะเรื่อยมา 

พรอ้มรับฟังการวนิจิฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธติการนวดเทา้ ซึง่เป็นอกีวธิี

หนึง่ในการผอ่นคลายความเครยีด และบ ารงุการไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต ิ

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหยำงซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลเีจยีงทีม่ทีวิทัศน์สวยงามและมปีระวัตศิาสตร์

วนัที ่ โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู-ิกุย้หลนิ  ✈ O 
GUILIN GOLD 

DRAGONBALL HOTEL 

2 
วัดเจา้แมก่วนอมิ-รา้นบวัหมิะ-หยางซัว่-ลอ่งแพ-รา้นชา-ถนน

ฝร่ัง 
O O O NEW CENTURY HOTEL 

3 
หยางซัว่-กุย้หลนิ-ชมภายนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-รา้นใยไผ่

ไหม-ถนนโบราณตงซ-ีรา้นหยก 
O O O 

GUILIN GOLD 
DRAGONBALL HOTEL 

4 กุย้หลนิ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ ✈   
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ยาวนานกว่า 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ี่เป็นทีโ่ปรดปรานของนักท่องเทีย่วชาว

ยุโรปทีน่ยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิุทธิ์ หลังจากนัน้น าท่าน ลอ่งแพ ชมความงามของแม่น ้าหลี่

เจยีงทีส่วยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่นอ้ยนับพันทีม่รีูปร่างต่างๆ กันตามจนิตนาการ

ตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูนด์งัค ากลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม 

มแีมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก และน าทา่นเดนิทางสู ่รำ้นใบชำ อันลอืชือ่ทมีชี ือ่เสยีงของเมอืงจนี ชมวธิี

ชงชาพรอ้มอปุกรณ์เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการประกอบพธิชีงชามากมาย เพือ่ใหท้า่นไดช้มิชาชนดิตา่งๆ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  

 อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืชอ้บป้ิง ถนนฝร ัง่หยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิขนาบ 

ขา้งดว้ยทวิเขา หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืง

วางขายมากชนดิ เชน่ ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋าลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิ

แกะสลักขนาดเล็กภาพวาดพูก่นัจนี ตวัดลายเป็นรปูเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิและสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอื 

คตพิจนข์องทา่นประธาน เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชม 

พกัที ่ NEW CENTURY HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ (เมอืงหยำงซ ัว่) 

วนัทีส่ำม หยำงซ ัว่-กุย้หลนิ-ชมภำยนอกเจดยีเ์งนิเจดยีท์อง-รำ้นใยไผไ่หม-ถนนโบรำณตงซ-ี

รำ้นหยก 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงกุย้หลนิ แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่ชี ือ่เสยีงมณฑลกวางส ีกุย้หลนิ

มกีารกอ่ชัน้ของแผน่ดนิหนิปนูตามธรรมชาต ิซึง่ยังคงด าเนนิอยูอ่ยา่งไมห่ยดุยัง้ กุย้หลนิจงึมภีเูขาทีม่ี

รูปร่างแปลกตาและมีถ ้าสวยงาม มีแม่น ้าหลีเจียงไหลผ่าน มีถ ้าหนิปูนอยู่มากมาย เกดิเป็นภูเขา

งวงชา้ง เขาฝปูอหรอืเขาขาด ยงัมถี ้าเจ็ดดาว ถ ้าขลุย่ออ้ จงึท าใหกุ้ย้หลนิไดรั้บขนานนามวา่ เมอืงแห่ง 

เขาเขยีว น ้าใส ถ ้าแปลก หนิงาม หลังจากนัน้ ใหท้่านชมและถำ่ยรูปกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง

ภำยนอก เพื่อเป็นสริมิงคล เจดียร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดียห์นึ่งสรา้งดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์

ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สรา้งดว้ยปูนเป็นสีเงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี ววิ

ทวิทัศนส์วยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนัทีภ่ตัตำคำร 

บำ่ย จากนัน้น าทา่นแวะชม กำรผลติผำ้ใยไผ ่ซ ึง่น ามาท าเป็นเครือ่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย และให ้

ท่านไดเ้ที่ยวชม ถนนโบรำณตงซี ใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปสัมผัสกลิน่อายของเมืองโบราณแห่งนี ้

จากนัน้แวะชม หยก ทีม่คีุณภาพและมชีือ่เสยีงของประเทศจนี ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ ก าไลหยก แหวน

หยก หรอืผเีซยีะสตัวม์งคลทีม่ชี ือ่เสยีง 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรเย็นทีภ่ตัตำคำร  

พกัที ่ GUILIN GOLD DRAGONBALL HOTEL ระดบั 4 ดำว หรอืเทยีบเทำ่ (กุย้หลนิ) 

วนัทีห่ก  กุย้หลนิ – สนำมบนิสวุรรณภมู-ิกรงุเทพฯ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม  

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่

CZ6099 

*แวะพกัทีส่นำมบนิอูซู๋ เมอืงหนำนหนงิ จำกน ัน้เดนิทำงตอ่สูก่รุงเทพฯ * 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

************************************ 

โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำรทอ่งเทีย่ว 

บำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรและจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำร 

จ ำนวน 15 ทำ่นขึน้ไปจงึออกเดนิทำงในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย 

***************************************** 
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมายเหต ุ

  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมาย

เหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

กุย้หลนิ หยางซัว่ 4 วนั 3 คืน (CZ) 

โดยสายการบินไชน่า เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน์ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่02-05 พ.ย. 60 14,900 14,900 14,900 3,500 

       วนัที ่19-22 ต.ค. 60                   
        (ชว่งวนัปิยมหำรำช) 

15,900 15,900 15,900 3,500 

 

กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
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***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น 

ท่านละ 160หยวน /ทริป/ต่อท่าน เด็กเกบ็ทิปเท่าผูใ้หญ่*** 

ทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความประทบัใจ 

**บรกิารแจกน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด ทกุวนั ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
ขอ้ควรทรำบ : รำ้นทีร่ะบใุนโปรแกรม คอื รำ้นบวัหมิะ รำ้นนวดฝ่ำเทำ้  รำ้นใบชำ รำ้นหยก รำ้นผเีซ๊ยะ และรำ้น

ไขม่กุ ซึง่จ ำเป็นตอ้งบรรจใุนโปรแกรมทวัรด์ว้ย เพรำะมผีลกบัรำคำทวัรจ์งึตอ้งเรยีนใหก้บันกัทอ่งเทีย่วทกุทำ่น

ทรำบวำ่ ทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนทกุทำ่นแวะชมซึง่จะใชเ้วลำรำ้นละประมำณ 60-90 นำท ีซือ้หรอืไมซ่ือ้

ข ึน้อยูก่บัควำมพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั  ไมม่กีำรบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

*กอ่นท ำกำรจองทวัรท์ุกคร ัง้ กรณุำอำ่นโปรแกรมอยำ่งละเอยีดทกุหนำ้ และทกุบรรทดั เนือ่งจำกทำง

บรษิทัฯ จะองิตำมรำยละเอยีดของโปรแกรมทีข่ำยเป็นหลกั* 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. กำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำรจ ำนวน 10 ทำ่นขึน้ไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไมค่รบจ ำนวนดงักลำ่ว  

 ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำหรอืยกเลกิกำรเดนิทำง 

2. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ เพือ่เช็ค

ขอ้มลูควำมถกูตอ้งของรำยกำรทวัรร์วมท ัง้ไฟลบ์นิและเวลำนดัหมำยทวัร ์หำกเกดิควำมผดิพลำด ทำงบรษิทัไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

3. กำรช ำระคำ่บรกิำร 

    3.1 กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 10,000.- บาท  

    3.2 กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30  วนักอ่นออกเดนิทำง 

 

4. กำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัรห์ลงัจำกมกีำรจำ่ยเงนิมดัจ ำ 

   4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 
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   4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยผา่น

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight  จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

กรณีคณะออกเดนิทำงได ้          

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทาง 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั 

2. คา่โรงแรมทีพ่ักตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบ ุ

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนีแบบธรรมดา 4 วันท าการ (วซีำ่เดีย่ว) 

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู 

เพิม่เตมิกบัทำงเจำ้หนำ้ทีบ่รษิทัได ้** 

- 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] 

8. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรมั/ทำ่น สว่นเกนิน ้าหนักกโิลกรัมละ 500 บาท 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

6. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
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7. คำ่ทปิไกด ์และคนขบัรถเป็น 160 หยวน ตอ่คน 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

หมำยเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์

การจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบรษัิทจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน/คน/รา้น 

11.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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**เน่ืองจากสถานทูตจีนมีการเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มการขอวซ่ีาเขา้จีน กรุณากรอกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี** 
เอกสารท่ีใชป้ระกอบการยืน่ขอวซ่ีาประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชน์ของตวัท่านเอง** 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอร์ต)   
(MISS /MRS / MR) NAME.........................................SURNAME.......................................................... 
สถานภาพ      โสด  แต่งงาน            หมา้ย            หยา่    
  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส 
.................................................................................................................................... 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)  
.............................................................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์
.......................... โทรศพัท.์............................ มือถือ............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
........รหสัไปรษณีย ์............................โทรศพัทบ์า้น............................ 
ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)…………………………………………………….. 
ต าแหน่งงาน ....................................................................................................................................... 
ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน/สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพห์ญ่) 
.......................................................................................................................................................................................................
.รหสัไปรษณีย ์........................................โทร.......................................... 
(ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอร์ท่ีถูกตอ้งท่ีสามารถติดต่อท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูลโดยตรงกบั
ท่าน) 
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่      ไม่เคย      เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้   
เม่ือวนัท่ี..................................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน............................
ปี............................ 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคย  โปรดระบุ
............................................................................................ 
เม่ือวนัท่ี........................เดือน.............................ปี.............................  ถึง วนัท่ี..............................เดือน.............................ปี
................................. 
 
 
รายช่ือบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพนัธ์ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) 
1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...........................................SURNAME..................................................... 
RELATION........................................................ 
2. (MISS. / MRS. / MR.) 
NAME...............................................................SURNAME.................................................................... 
 
RELATION........................................................ 
 
หมายเหตุ 
**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง 
**  ถา้เอกสารส่งถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ  ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจท าใหท้่านเกิด 

ความไม่สะดวกภายหลงั  ทั้งน้ีเพื่อ   
       ประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด) 

 

 


