
 
 
 
 

 
 

  

ก ำหนดกำรเดนิทำง :                       
15- 19 กนัยำยน 61 / 14-18 พฤศจกิำยน 61 

        
วนัแรกของกำรเดนิทำง  พบกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ- กรงุเทพ - กุย้หลนิ  

11.00น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้  ชัน้ 4 บรเิวณ อกัษร U 

สายการบนิ CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ)เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก

แกท่า่น   

13.10 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงกุย้หลนิ โดยเทีย่วบนิที ่CZ6100 

18.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน เมอืงกุย้หลนิ “ ดนิแดนแหง่เขาเขยีว  น ้าใส  ถ ้าแปลก  หนิสวย  สวนงาม ” 

ซึง่ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกเฉียงเหนอืของมณฑลกวางสบีรเิวณนีเ้มือ่ 190 ลา้นปี กอ่นเคยเป็นทะเลตอ่มา

เกดิการเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกท าใหก้ลายเป็นแผน่ดนิ กดักรอ่นจนกลายเป็นภเูขารปูรา่งสวยแปลก

ตาและถ ้ามากมาย 

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 

พักที ่โรงแรมทีกุ่ย้หลนิ หรอืเทยีบเทา่ 4*  

 

 

20,900.- 



วนัทีส่อง          กุย้หลนิ - ลำ่งซำน (เขำอฐู - ขอดเขำพรกิ)  

  เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมสนามบนิ 

 น าทา่นเดนิทางสูล่า่งซาน โดยรถโคช้ปรับอากาศ ระยะทาง 177 กม. ประมาณ 3 ชัว่โมง 

เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเทีย่วชม ลำ่งซำน เป็นอทุยานทีป่ระกอบไปดว้ยขนุเขา แมน่ ้าทีส่วยงาม มเีนือ้ที ่108 ตาราง

กโิลเมตร และ ไดเ้ป็น มรดกโลกทางธรรมชาตใินปี ค.ศ.2010   

 
 

ค าวา่ลา่งซานในในภาษาจนีแปลวา่ภเูขาดงีาม .. น าทา่นชมเขาอฐู ทีส่งู187.8 เมตร จากระดับน ้าทะเล 

+ ยอดเขาพรกิ ทีส่งู 180 เมตร และ ยอดเขา ผางามมากมาย 

 

 

 
 

 

ค ำ่  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 

พักที ่ โรงแรมทีล่า่งซาน หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 



 

วนัทีส่ำม ลอ่งเรอืแมน่ ำ้ฟูอ ีเ๋จยีง - ปำเจีย่วจำ้ย (จดุทีส่วยทีส่ดุของลำ่งซำน) 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นลอ่งเรอื แมน่ ำ้ฟูอีเ๋จยีง ชมทศันยีภาพธรรมชาตทิี ่

 งดงาม สองฝ่ังแมน่ ้า ทา่นจะผา่นจดุชมววิทีส่ าคัญคอื 

หนิเสอื , หนิปลา , หนิเรอืรบ ฯลฯ และจดุทีเ่ป็นไฮไลท ์ก็คอื หนิ

นายพล มคีวามสงู 75 เมตร ยนืสงูตระหงา่นอยูท่ีร่มิฝ่ังแมน่ ้าฟอูี ๋ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นสู ่ปำเจีย่วจำ้ย + ขึน้กระเชำ้ ซึง่เป็นจดุทีส่วยงามทีส่ดุ  

ของอทุยานลา่งซาน สงูจากระดับน ้าทะเล 814 ม. เมือ่มองลงมาจากจดุชมววิลงไป ทา่นจะไดเ้ห็นยอดเขานับ 

รอ้ยลกูทา่มกลางหมูเ่มฆหมอก เสมอืนฝงูวาฬก าลังแหวกวา่ยทา่มกลางมหาสมทุร นับเป็นภาพทีส่ดุแสน 

ประทับใจ 
 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 

 

พักที ่ โรงแรมทีล่า่งซาน หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

 

 



 

วนัทีส่ ี ่        ลำ่งซำน - กุย้หลนิ - อทุยำนสองแมน่ ำ้ส ีท่ะเลสำบ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

น าทา่นเดนิทางสูกุ่ย้หลนิ (ระยะทาง 140 กม.ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  

น ำทำ่นแวะชมรำ้นจเูวอรร์ ี ่และ รำ้นผลติภณัฑย์ำงพำรำ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

อสิระทา่นชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สนิคา้ของฝากตามอธัยาศัย 
 
ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 

 หลังอาหารค า่ น าทา่นสู ่อทุยำนสองแมน่ ำ้สีท่ะเลสำบ ชมสสีนัยามค ่าคนืบรเิวณทะเลสาบ,เจดยีพ์ระอาทติย ์ 

 และเจดยีพ์ระจันทร ์ทีต่กแตง่ดว้ยไฟหลากหลายสสีนัสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

พักที ่ โรงแรมทีกุ่ย้หลนิ หรอืเทยีบเทา่ 4* 

 

 

วนัทีห่ำ้      กุย้หลนิ - กรงุเทพฯ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นสูส่นามบนิกุย้หลนิ 
09.00  น.  เดนิทางสูก่รงุเทพฯโดยสายการบนิไชน่าอสีเทริน์แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่CZ6099 
12.10  น.    ถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ..พรอ้มความประทับใจ 
 
 

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

 

 



อตัรำคำ่บรกิำร 2561 * ลกูคำ้ผูใ้หญ ่20 ทำ่นคอนเฟริม์ออกเดนิทำง 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำ/บำท/ทำ่น พกัเดีย่ว/บำท/หอ้ง 

15-19 ก.ย. 61 
14-18 พ.ย. 61 

20,900 3,200 

 
*ช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ 5,000 บำทเมือ่จองทวัร ์ 

*ยอดสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งช ำระลว่งหนำ้ 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 
*รำคำนีไ้มส่ำมำรถเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดเ้นือ่งจำกเป็นต ัว๋กรุป๊ 

*รำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ ไมม่รีำคำเด็ก 

 
อตัรำนีร้วม 
- คา่โรงแรมทีพั่ก (หอ้งคู)่ +อาหารเชา้ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารและเครือ่งดืม่ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท (อาย ุ6 เดอืน -75 ปี ตามกรมธรรม)์ 
- คา่วซีา่เขา้ประเทศจนี (Visa Group)  ส าหรับหนังสอืเดนิทางไทย 

ส ำคญั !!    โปรดอำ่นอยำ่งละเอยีด 
วซีา่เขา้จนีประเภทกรุป๊  

(ใชส้แกนหนา้พาสปอรต์พรอ้มรปูถา่ย สง่ใหท้าง บรษัิททัวร ์20 วนักอ่นเดนิทาง) 

หมำยเหต ุในกรณีทีท่ำงรฐับำลจนีประกำศยกเลกิวซีำ่กรุป๊ หรอื ปฐเิสธวซีำ่ 

ผูเ้ดนิทำง จะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรท ำวซีำ่เดีย่วเพิม่ทำ่นละ 800 บำท ดว้ยตนเอง 
 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามรายการทีร่ะบ ุ
- ราคารวมภาษีสนามบนิทกุแหง่ + ภาษีน ้ามนั 
- น ้าหนักสมัภาระตามทีส่ายการบนิก าหนด (กระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่ง จ ากดัทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ ไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม) 
- หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางจากไทย 
- ตำมนโยบำยของรฐับำลจนีเพือ่โปรโมทสนิคำ้พืน้เมอืง ในนำมของรฐับำล ตำมรำยกำรทวัรน์ีค้อื จเูวอรร์ ี,่ 
หมอนยำงพำรำ, (2 รำ้น) ซึง่จ ำเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทวัรเ์พรำะมผีลกบัรำคำทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จงึอยำก



เรยีนชีแ้จงลกูคำ้ทกุทำ่นวำ่ รำ้นรฐับำลทกุรำ้นจ ำเป็นตอ้งรบกวนลกูคำ้ทกุทำ่นเขำ้ชม ทำ่นสะดวกซือ้หรอืไม่
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัควำมพงึพอใจของลกูคำ้เป็นหลกั ไมม่กีำรบงัคบัใดๆท ัง้ส ิน้ แตห่ำกทำ่นไมม่คีวำมประสงคจ์ะเขำ้
รำ้นรฐับำล หรอื ตอ้งกำรแยกตวัออกจำกคณะเมือ่ถงึรำ้นรฐับำล ทำงบรษิทัมคีวำมจ ำเป็นจะตอ้งเรยีกเก็บ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จำกทำ่น..เป็นจ ำนวนเงนิ 300 หยวน/ทำ่น/รำ้น  
 
อตัรำนีไ้มร่วม 
-คา่ท าหนังสอืเดนิทาง 
-คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
-คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
-คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาตหิรอืคนตา่งดา้ว 
-คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) และคา่ภาษีบรกิารหกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
- คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่ก าหนด 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 30 หยวน/วนั/คน (คดิ5วัน) 



 
 
 
 
 
 
 



 
หมำยเหต ุ

เนือ่งจำกรำคำนีเ้ป็นรำคำโปรโมช ัน่ จงึไมส่ำมำรถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงใดๆ ท ัง้ส ิน้ ถำ้กรณี
ยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงกำรเดนิทำงโดยแจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 20 วนั ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นื
เงนิมดัจ ำ หรอื เงนิท ัง้หมดใหก้บัทำ่น 
- เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 
- บรษิทัฯ มสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้
- รำยกำรทอ่งเทีย่วสำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็น
ส ำคญั 
- บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตกุำรณ์ทีเ่กดิจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่
นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯหรอืคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิข ึน้ทำงตรงหรอืทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย, 
กำรถกูท ำรำ้ย, กำรสญูหำย, ควำมลำ่ชำ้ หรอืจำกอบุตัเิหตตุำ่งๆ 
- ทำงบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้หำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ
งำน, กำรกอ่จลำจล หรอืกรณีทีท่ำ่นถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื
เจำ้หนำ้ทีก่รมแรงงำนท ัง้จำกไทย และตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- หำกไมส่ำมำรถไปเทีย่วในสถำนทีท่ ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมำจำกธรรมชำต ิควำมลำ่ชำ้ และควำม
ผดิพลำดจำกทำงสำยกำรบนิ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆท ัง้ส ิน้ แตท่ ัง้นีท้ำงบรษิทัฯจะจดัหำรำยกำรเทีย่วสถำนที่
อ ืน่ๆมำให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ำรจดัหำนีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
-  หนงัสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพือ่
ทอ่งเทีย่วเทำ่น ัน้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, 
ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใชจ้ำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำ
ขำดกอ่นออกเดนิทำงแลว้ 
- ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี่
เกดิจำกควำมประมำทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
- เนือ่งจำกต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋รำคำพเิศษ เมือ่ออกต ัว๋ไปแลว้ในกรณีทีท่ำ่นไมส่ำมำรถเดนิทำงพรอ้มคณะไมว่ำ่
ดว้ยเหตผุลใดก็ตำม ต ัว๋เครือ่งบนิไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 
- ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้  มฉิะน ัน้
ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
 


