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CHINA

 
  สดุคุม้ กุย้หลนิ หยางซ ัว่ NO SHOP   

5 วนั 4 คนื โดยสายการบนิไชนา่ เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์

 พักโรงแรมระดบั 5 ดาว ในเมอืงกุย้หลนิ  

 เทีย่วเต็มอิม่...ไมล่งรา้นชอ้ป 

 ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืงกุย้หลนิ 

 ชม เขาฝูโปว ซึง่ไดร้วบรวมพระทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศถ์ังและซง่ 

 ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง ชมทวิทศัน์ทีส่วยงาม 

 อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงหยางซ ัว่ ณ ถนนฝร ัง่ 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ    
 

�  
 

Guilin Hongfeng Jingcheng 
International Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 5 ดาว 

2 
เขาฝโูปว-เมอืงจ าลองซง่-วดัเหนนิเหยนิ-ถนน
โบราณตงซ ี

�  �  �  
Guilin Hongfeng Jingcheng 

International Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

3 
กุย้หลนิ-หยางซัว่-เมอืงโบราณซงิผงิ-ลอ่งเรอืแมน่ ้า
หลเีจยีง (ครึง่สาย)-ถนนฝร่ัง 

�  �  �  
Yangshuo West Street 

Entrance Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
4 ดาว 

4 

สวนชวนซาน-ถ ้าเขาทะล-ุสวนจือ่โจว-เขางวงชา้ง 
(รวมรถแบตเตอรี)่-ชมเจดยีเ์งนิ เจดยีท์อง (ดา้น
นอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนน
คนเดนิ 

�  �  �  
Guilin Hongfeng Jingcheng 

International Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 5 ดาว 

5 กุย้หลนิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
    

หมายเหต ุ:  ยงัไมร่วมคา่วซีา่จนีแบบธรรมดา 4 วนัท าการ เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท ** 
กรณุาเตรยีมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน /ทา่น/ทรปิ **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

 

 

ทีน่ ัง่บนเครือ่ง  
แบบ 3-3 

บรกิารอาหารรอ้น  
(ขาไปและขากลบั) 

น า้หนกัสมัภาระ 1 ใบ 
ขาไป - ขากลบั 23 กก. 
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วนัแรกของการเดนิทาง    

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– กุย้หลนิ  
10.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์

U สายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ 
สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของมณฑลกวางส ี 
โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6100 
*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ พรอ้มท าพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงจากนัน้กลับขึน้เครือ่งเดนิทางตอ่
สูเ่มอืงกุย้หลนิ* 

18.10 น. เดนิทางถงึ เมอืงกุย้หลนิ ซึง่เป็นหนึง่ในเมอืงเอกของมณฑลกว่างซ ีมณฑลทางภาคใตข้องประเทศจนี 
ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 240,000 ตารางกโิลเมตร ทางทศิใตต้ดิกับมณฑลหยนุหนัน ทางเหนือตดิกับกุย้โจว 
ทางตะวันออกเฉียงเหนอืตดิกบัหหูนัน ทางตะวันออกเฉียงใตต้ดิกบักว่างตง ทางใตต้ดิกับอา่วตังเกีย๋ และ
ทางตะวันตกเฉียงใตต้ดิกบัประเทศเวยีดนาม ลักษณะพืน้ทีเ่ป็นทีร่าบแอง่กระทะ และเทอืกเขาขนาดเล็กที่
ยาวคดเคี้ยวตดิต่อกัน เทือกเขาส าคัญ ไดแ้ก่ ภูเขาตา้หมงิซันและตา้เหยาซัน เป็นเขตหนิปูนขาวที่
ครอบคลุมพืน้ทีค่รึง่หนึง่ของประเทศ ดว้ยเหตุนี้เองจงึมถี ้าหนิปนูอยูม่ากมาย น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
ทีพ่กั Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      

เขาฝโูปว-เมอืงจ าลองซง่-วดัเหนนิเหยนิ-ถนนโบราณตงซ ี
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเทีย่วชม เขาฝูโปว ทีเ่ขาแห่งนี้มถี ้าทีม่คีวามสวยงาม

และ น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก่ ถ ้าพระพันองค์ อันเป็นที่
เก็บรวบรวมพระทีส่รา้งขึน้ในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง เชงิเขา
ดา้นใตม้ีถ ้าคืนมุก ซึง่เชื่อกันว่าเดิมมีมังกรอาศัยอยู่ และมี
ไขม่กุสอ่งประกายใหค้วามสวา่งแกถ่ ้า จากนัน้น าท่านเดนิทาง
สู่ เมอืงจ าลองสมยัซ่ง หรอื ซ่งเฉิง สถานทีท่่องเทีย่วเปิด
ใหม่ ซึง่มคีวามสวยงามไม่แพเ้มอืงจ าลองซ่งในเมอืงหังโจว 
ชมการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ ที่สวยงามน่าชม และชมการ
แสดงนกจับปลา ซึง่เป็นหนึง่ในวถิชีวีติของชาวบา้นทีอ่าศัยอยูร่มิฝ่ังแมน่ ้าหลเีจยีงมาชา้นาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย น าทา่นชม วดัเหนนิเหยนิ ตัง้อยูใ่จกลางของเมอืงกุย้หลนิและมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิประดษิฐานอยูใ่หผู้ท้ีม่า

เยิอืนเมืองกุย้หลนิไดม้าสักการะ ซึง่วัดเหนินเหยนิแห่งนี้มเีรื่องราวยาวนานเป็นศุนย์กลางของศาสนา
ของกุย้หลนิแผไ่ปทั่วกวางซใีนอดตี จากนัน้น าทา่นเดนิชม ถนนโบราณตงซ ีเป็นสถานทีเ่ปิดใหมใ่นเมอืง
กุย้หลนิ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปู สมัผัสกลิน่อายของเมอืงโบราณแหง่นี ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      

กุย้หลนิ-หยางซ ัว่-เมอืงโบราณซงิผงิ-ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง (คร ึง่สาย)-ถนนฝร ัง่ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่ เมอืงเล็กรมิแม่น ้าหลีเจียงที่มีทวิทัศน์สวยงามและมีประวัตศิาสตร์

ยาวนานกวา่ 1,400 ปี มปีระชากรประมาณ 300,000 คน ทีน่ีเ่ป็นทีโ่ปรดปรานของนักทอ่งเทีย่วชาวยโุรปที่
นยิมขีจ่ักรยานชมธรรมชาตบิรสิุทธิ ์หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางเทีย่วชม เมอืงโบราณซงิผงิ เป็นเมอืง
โบราณทีย่งัมกีลิน่อายของสมยักอ่น นอกจากนัน้ยงัมสีนิคา้พืน้เมอืงตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย  น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงามของแมน่ ้าหลีเ่จยีงที่
สวยงามใส ไหลเรือ่ยเลาะไปตามขนุเขาใหญน่อ้ยนับพนัทีม่รีปูรา่ง
ตา่งๆ กนัตามจนิตนาการตา่งๆ ของผูผ้า่นชมใหท้า่นพสิจูนด์ังค า
กลา่วทีว่า่ กุย้หลนิเป็นดนิแดนแหง่ขนุเขาทีแ่ปลก และสวยงาม มี
แมน่ ้าสวยใสทีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่น อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืช ้

อบป้ิง ถนนฝร่ังหยงัเหยนิเจยี หรอืถนนคนเดนิขนาบขา้งดว้ยทวิเขา 
หนา้ตาคลา้ยคลงึกบัถนนขา้วสาร มทีัง้โรงแรม ผับ บาร ์รา้น อาหาร 

และยงัมสีนิคา้พืน้เมอืงวางขายมากชนดิ เชน่ ผา้ทอทีน่ ามาท าเป็นปลอกหมอน ผา้พันคอ เสือ้ผา้ กระเป๋า
ลายดอกไมห้ลายขนาด แทง่หนิแกะสลกัขนาดเล็ก ภาพวาดพูก่นัจนี ตวัดลายเป็นรปูเทพเจา้จนี ธรรมชาต ิ
และสตัวม์งคลตา่งๆ หนังสอืคตพิจนข์องทา่นประธาน เหมาเจอ๋ตงุ อดตีผูน้ าจนี ก็มวีางขายใหท้า่นเลอืก
ซือ้เลอืกชม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   
ทีพ่กั Yangshuo West Street Entrance Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   

สวนชวนซาน-ถ า้เขาทะลุ-สวนจือ่โจว-เขางวงชา้ง (รวมรถแบตเตอรี)่-ชมเจดยีเ์งนิ 

เจดยีท์อง (ดา้นนอก)-ประตโูบราณกหูนานเหมนิ-อสิระชอ้ปป้ิงถนนคนเดนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  น าท่านชม สวนชวนซาน ซึง่เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยูใ่นเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออกของแมน่ ้าหลเีจยีง 

สวนแห่งนี้เป็นแหล่งทอ้งเทีย่วทีข่ ึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายในสวนประกอบดว้ยภเูขาขนาด

เล็ก ถ ้าหนิปนูธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย มตีน้ไมห้นิ ดอกไมห้นิทีห่าดยูาก รวมทัง้หนิที่มขีนงอก

ทีน่่าทึง่แกผู่พ้บเห็น นอกจากนีภ้ายในถ ้าทา่นจะไดพ้บกบัหนิซอ้นขนาดใหญท่ีถ่กูบนัทกึในกนิเนสบุค๊ ทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้านับพันในเมอืงกุย้หลนิ และน าทา่นชม ถ า้เขาทะลุ ซึง่

ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมหีนิงอกหนิยอ้ย ซึง่มแีสงระยบิระยบัเหมอืนครสิตัลท า

ใหถ้ ้านี้ความแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดับ 3 ของถ ้าในตัวเมอืงกุย้หลนิ น าท่านเขา้ชม 

สวนจือ่โจว เป็นสวนสาธารณะทีต่ัง้อยู่ใจเมอืงกุย้หลนิ และอยู่ใกลเ้ขางวงชา้ง จากนัน้น าท่านเทีย่วชม 

เขางวงชา้ง (รวมรถแบตเตอรี)่ ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตรงบรเิวณจุดบรรจบของแมน่ ้าหลเีจยีงและแมน่ ้าถาว

ฮวัเป็นหนึง่ในภเูขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทางตะวันออกเฉียงใตส้ดุเขตเมอืงกุย้หลนิ รมิแมน่ ้าหลเีจยีง เป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ ือ่วา่เขางวงชา้งนัน้ มาจากรปูรา่งของภเูขาหนิทีค่ลา้ยกับงวงของชา้งที่

ก าลังโนม้ลงเพือ่กนิน ้าจากแมน่ ้าหลเีจยีงทีอ่ยูเ่บือ้งลา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่น ชมและถา่ยรปูภายนอกกบัเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพือ่เป็นสริมิงคล เจดยีร์มิทะเลสาบคู่นี้ เจดยี์

หนึง่สรา้งดว้ยทองเหลอืง ถอืว่าเป็นเจดยีท์องเหลอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ส่วนอกีเจดยีส์รา้งดว้ยปูนเป็นสี

เงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศด ีววิทวิทัศนส์วยงามยิง่นัก ถอืวา่เป็นจดุชมววิทีส่วยงามอกีแหง่หนึง่ในเมอืงกุย้

หลนิ หลังจากนัน้น าท่านชม ประตโูบราณกูหนานเหมนิ ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาปหยงหู สรา้งขึน้ครังแรก

ในสมยัราชวงคถ์ัง อายโุดยประมาณ 1,300 ปี ไดรั้บการปรับปรงุลา่สดุหลังสงครามจนีกบัญีปุ่่ น ถา่ยรูปเป็น

ทีร่ะลกึและชมตน้ไทรพันปี อสิระใหท้่านชอ้บป้ิงที ่ถนนคนเดนิ ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้มากมาย ไมว่่าจะ

เป็นเสือ้ผา้ รองเทา้แฟชัน่ ของทีร่ะลกึทีต่ลอดจนสนิคา้ต่างๆ หลากหลายชนดิ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืงกุย้ยาแก ้

เจ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลนิตา่งๆ อาท ิลกูพลับอบแหง้ สม้จี๊ด เป็นตน้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั   Guilin Hongfeng Jingcheng International Hotel หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
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สดุคุม้ กุย้หลนิ หยางซ ัว่ NO SHOP 5 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิไชนา่เซาทเ์ทริน์ แอรไ์ลน ์
ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กเสรมิและ

ไมเ่สรมิเตยีง 

Join Land 

ไมใ่ชต่ ัว๋ 

INFANT พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่06-10 ม.ิย. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่20-24 ม.ิย. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่04-08 ก.ค. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่18-22 ก.ค. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่15-19 ส.ค. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่29 ส.ค.-02 ก.ย.61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่12-16 ก.ย. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่19-23 ก.ย. 61 16,991 16,991 10,991 5,000 4,000 

วนัที ่10-14 ต.ค. 61 17,991 17,991 11,991 5,000 4,000 

วนัที ่24-28 ต.ค. 61 17,991 17,991 11,991 5,000 4,000 

 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่** 

ทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

ราคาขา้งตน้ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมยืน่วซีา่เดีย่ว เก็บเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

 ** ราคาทวัรข์อสงวนสทิธิเ์ฉพาะผูท้ ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ ** 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    

กุย้หลนิ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงกุย้หลนิ 

09.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ  CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบนิที ่CZ6099 

*แวะพักทีส่นามบนิอูซ๋ ูเมอืงหนานหนงิ จากนัน้เดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ * 

12.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.  การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืยกเลกิการเดนิทาง 

2.  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯเพือ่เช็ควา่กรุ๊ปมกีาร    

 คอนเฟรมิเดนิทางกอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.  การช าระคา่บรกิาร 

 3.1 กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท 

 3.2 กรุณาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

4.  การยกเลกิและคนืคา่ทวัรห์ลงัจากมกีารจา่ยเงนิมัดจ า 

 4.1แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนัคนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.2 แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วนัเก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

 4.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา้ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 4.4 ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดย

การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 

Charter Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนื่องจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดนิทาง (ไมม่หีัวหนา้ทัวร)์ 

2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้หัวหนา้ทัวร)์ 

3. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไม่ออกเดนิทาง 
 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัด 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) 

3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 
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5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7. รวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามัน  

8. น ้าหนักสมัภาระทา่นละ 1 ใบ ใบละ 23 กโิลกรัม เทา่นัน้  

 คา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ//สมัภาระตดิตัวขึน้เครือ่งไดท้า่นละ 1 

ชิน้น ้าหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม หากน ้าหนักของกระเป๋าสมัภาระเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดไว ้จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย

สว่นทีเ่กนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 
 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. กระเป๋าเดนิทาง 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น หากน ้าหนักเกนิจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่าย

เพิม่เตมิ 

3. คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 

4. คา่ธรรมเนยีมยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศจนี (วซีา่เดีย่ว) แบบธรรมดา 4 วนัท าการ 

5. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

6. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

7. คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 

8.  คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 150 หยวน/ทา่น/ทรปิ 

9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคา่บรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิง่ผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย

การบนิบรษัิทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์อืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการ และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / คน / วนั 

11. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุ 

      ครัง้ มเิชน่นัน้ทางบรษัิท ฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 

เอกสารในการยืน่วซีา่จนีส าหรบัผูท้ ีถ่อืพาสสปอรต์ไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนและมสีภาพสมบรูณ์ไมช่ ารุด 

2. หนังสอืเดนิทางตอ้งมีหนา้ว่าง ส าหรับประทับตราวซี่าและตราเขา้-ออก อย่าง

นอ้ย 2หนา้เต็ม   

3. รูปถา่ยหนา้ตรง รูปส ี1.5 X 2 นิว้ พืน้หลังสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 2 ใบหา้มยิม้

เห็นฟัน หา้มใสแ่วน่ตาด า หา้มใสเ่สือ้ขาว หา้มใสช่ดุนักเรียน นักศกึษา หรือชดุ

ขา้ราชการ และตอ้งไมใ่ชส่ติ๊กเกอร ์หรอืรูปปริน้จากคอมพวิเตอร ์

4. ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วจะตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกหรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสาร

ยืน่วซีา่ 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน ของผูเ้ดนิทาง 

6. เอกสารทีใ่หก้รอกทา้ยโปรแกรมทัวรก์รุณากรอกใหค้รบเพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

7. กรณีเด็ก, นักเรยีน, นักศกึษา  

 -  กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตอ้งแนบสูตบิัตรตัวจริง, ส าเนาสตูบิัตรและสตูบิัตรของเด็กฉบับแปล(โดย

สามารถ ดาวโหลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://www.consular.go.th/) 

 -  กรณีทีเ่ด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิา มารดา ตอ้งแนบหนังสอือนุญาตใหเ้ดนิทาง 

8. ขอ้มูลจรงิเกีย่วกับสถานทีศ่กึษาสถานทีท่ างานต าแหน่งงานทีอ่ยู่ปัจจุบันทีอ่ยู่ทีท่ างานญาตทิีต่ดิตอ่ไดใ้นกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพทบ์า้นทีท่ างานและของญาตโิปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบไดว้่าใหข้อ้มูลเท็จอาจมกีาร

ระงับการออกวซีา่เลม่ทีม่ปัีญหา (สถานทตูมกีารโทรศพัทส์ุม่ตรวจทกุวนั) 

9. เอกสารทกุอย่างตอ้งจัดเตรยีมพรอ้มลว่งหนา้กอ่นยืน่วซีา่ ดังนัน้กรุณาเตรยีมเอกสารพรอ้มสง่ใหบ้รษัิททัวร ์อย่างนอ้ย 

5-7 วนัท าการ (กอ่นออกเดนิทาง) 

10. โปรดท าความเขา้ใจว่าสถานทูตจนีอยู่ในระหว่างจัดระเบยีบการยืน่วซีา่ใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิม่เตมิหรือเปลีย่น

ระเบยีบการยืน่เอกสาร เป็นเอกสทิธิข์องสถานทตู และบางครัง้บรษัิททวัรไ์มท่ราบลว่งหนา้   

11. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ หรือ ใชบ้ัตร APEC ในการเดนิทางและยกเวน้การท าวีซ่าท่านจะตอ้ง

รับผดิชอบในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกตกิา การยกเวน้วซี่าใน
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รายละเอยีด / ผูใ้ชบ้ัตร APEC กรุณาดแูลบัตรของท่านเป็นอย่างด ีหากทา่นท าบัตรหายในระหวา่งเดนิทาง ทา่นอาจ

ตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจนีอยา่งนอ้ย 2 อาทติย ์ 

12. กรณีหนังสอืเดนิทางชาวตา่งชาต ิ

 -  ทางบริษัทฯ สามารถขอวซี่าใหไ้ด ้เฉพาะชาวต่างชาตทิีท่ างานในประเทศไทย และมใีบอนุญาตการท างานใน

ประเทศ ไทยเทา่นัน้ 

 - หากไมไ่ดท้ างานในประเทศไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  

 - กรณีหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว(เลม่เหลอืง) ผูเ้ดนิทางตอ้งไปด าเนนิการขอวซีา่เขา้ประเทศจนีดว้ยตนเอง  เนื่องจาก

ผู ้ เดนิทางจะตอ้งไปแสดงตนทีส่ถานทตูจนี 

คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางคนตา่งชาตใินกรณีทีท่างบรษิทัสามารถขอวซีา่ใหไ้ด ้

1.  หนังสอืเดนิทางของคนอเมรกินั จา่ยเพิม่ 3,560 บาท 

2.  หนังสอืเดนิทางของคนตา่งชาตอิืน่ๆ จา่ยเพิม่ 100 บาท 

 - เอกสารทีต่อ้งเตรยีม   

1. พาสปอรต์ ทีม่อีายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน ตอ้งมหีนา้วา่ง ส าหรับประทบัตราวซีา่ และตราเขา้-ออก 

 อยา่งนอ้ย2หนา้เต็ม   

2. รูปถา่ยสขีนาด 1.5 X 2นิว้ จ านวน 2 ใบ รูปใหมถ่า่ยมาไมเ่กนิ 6 เดอืน 

3. ใบอนุญาตการท างาน  

4. หนังสอืวา่จา้งในการท างาน 

5. สมดุบญัชธีนาคารประเภทออมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

6. กรณีสมรสกบัคนไทย ตอ้งแนบส าเนาทะเบยีนสมรสและทะเบยีนสมรสฉบับแปล (รับรองตราประทบัรา้นทีแ่ปล) 

สถานฑตูจนีอาจปฏเิสธไมร่บัท าวซีา่ให ้พาสปอรต์ของทา่น ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รูปถา่ยทีด่เูป็นหญงิ เชน่ ไวผ้มยาว หรอืแตง่หนา้ทาปาก 

2. น ารูปถา่ยเกา่ ทีถ่า่ยไวเ้กนิกวา่ 6 เดอืนมาใช ้

3. น ารูปถา่ยทีม่วีวิดา้นหลงั ทีถ่า่ยเลน่ หรอืรูปยนืเอยีงขา้ง มาตดัใชเ้พือ่ยืน่ท าวซีา่ 

4. น ารูปถา่ยทีเ่ป็นกระดาษถา่ยสตกิเกอร ์หรอืรูปทีป่ริน้จากคอมพวิเตอร ์

อตัราคา่วซีา่ดว่น ทีต่อ้งจา่ยเพิม่ใหส้ถานฑตูจนี เมือ่ทา่นสง่หนงัสอืเดนิทางลา่ชา้ 

ยืน่วซีา่ดว่น 2 วนั เสยีคา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1,050 บาท 

(ตา่งชาตฝิร ัง่เศสและประเทศยโุรปทีเ่ขา้กลุม่ขอ้ตกลงเชงเกน้25 ประเทศ: ออสเตรยี เบลเยีย่ม 

สาธารณรฐัเช็ก เดนมารก์ ฟินแลนด ์ฝร ัง่เศส เยอรมนั กรซี ฮงัการ ีไอซแ์ลนด ์อติาลลีทิวัเนยีลตัเวยี 

ลกัเซมเบริก์มอลตา้เนเธอแลนด ์โปแลนด ์นอรเ์วย ์โปรตเุกสสโลวาเกยี สโลเวเนยี สเปน สวเีดน 

สวสิเซอแลนดเ์อสโทเนยีไมส่ามารถขอวซีา่ดว่นได)้ 

**การขอวซีา่เขา้ประเทศจนี สถานทตูจนีอาจเปลีย่นกฎเกณฑก์ารยืน่วซีา่โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้** 

 

ประกาศ เนือ่งจากสภาวะน า้มนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษี

น า้มนัข ึน้ในอนาคต ซึง่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษนี า้มนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ   
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**สถานทตูจนีมกีารเปลีย่นแปลงแบบฟอรม์การขอวซีา่เขา้จนี กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปนี*้* 

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ขอวซีา่ประเทศจนี 
**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ ่ตามหนา้พาสปอรต์)   

(MISS /MRS / MR) NAME...........................................................SURNAME..................................................... 
สถานภาพ      โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่    

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

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษตัวพมิพใ์หญ)่  
...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................ 

ทีอ่ยูปั่จจบุนั (กรณีไมต่รงตามทะเบยีนบา้น / ภาษาองักฤษตัวพมิพใ์หญ)่ 
...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................
ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่……………………………………………………………………………….. 

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

ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา (ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 
...................................................................................................................................................................

..................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์............................. มอืถอื............................................  
(ส าคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท์ ีถ่กูตอ้งทีส่ามารถตดิตอ่ทา่นไดโ้ดยสะดวก เนือ่งจากทางสถานทตูจะมกีารโทรเช็คขอ้มลูโดยตรงกบัทา่น) 

ทา่นเคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีหรอืไม ่     ไมเ่คย      เคยเดนิทางเขา้ประเทศจนีแลว้   
เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี.............................. 

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

เมือ่วนัที.่........ เดอืน...........................ปี..................  ถงึ วนัที.่....... เดอืน...........................ปี..............................
รายชือ่บุคคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบุความสมัพนัธ ์(ภาษาองักฤษตวัพมิพใ์หญ)่ 

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

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

หมายเหตุ 

**  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ 
**  ถา้เอกสารสง่ถงึบรษิทัแลว้ไมค่รบ  ทางบรษิทัอาจมกีารเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมิ  อาจท าใหท้า่นเกดิความไม่

สะดวกภายหลงั  ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง  จงึขออภยัมา ณ ทีน่ ี ้ (โปรดท าตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั) 

 


