
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ – เมอืงกุย้หลนิ 

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินนานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 9  เคานเ์ตอร ์U สายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES พบเจา้หนา้เพือ่ด าเนนิการขัน้ตอนการเชค็อนิ 

13.10 น. น าทุกท่านเหนิฟ้าสู ่เมอืงกุย้หลนิ ประเทศจนี โดยเทีย่วบนิที ่CZ6100 
(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งการเดนิทาง)  
**เครือ่งบนิจะแวะพกัทีเ่มอืงหนานหนงิ เพือ่น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง หลงัจากน ัน้

กลบัขึน้เครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่สูเ่มอืงกุย้หลนิ** 
18.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง ประเทศเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงกุย้หลนิ 
ตัง้อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางส ีตอนใตข้องประเทศจนี มีภูมปิระเทศทีเ่ต็มไปดว้ยภูเขาหนิปูนรูปร่าง

แปลกตามากมายกว่า 27,000 ยอด โดยเฉพาะภูเขาทีอ่ยู่ระหว่างสองฝากฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม จน
ไดช้ือ่ว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวในเสน้ทางกุย้หลนิ ทัง้ทวิเขา ถ ้า แม่น ้า ชือ่กุย้หลนิ แปลว่าป่าตน้
อบเชย เพราะแถบนี้มตีน้อบเชยอยู่มาก และจะสง่กลิน่หอมในช่วงฤดูใบไมร่้วง จนชาวจนียกย่องใหเ้ป็น 
"เมอืงสวรรคบ์นพภิพ" 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่อง กุย้หลนิ – เขาเหยาซาน (รวมน ัง่กระเชา้) – รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพรจนี – สวนฉวนซาน – ถ า้ทะล ุ

ชมโชว ์MIRAGE GUILIN SHOW     

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่ภเูขาเหยาซาน น าท่านน่ังกระเชา้ขึน้สูย่อดเขาเพือ่ชมทัศนยีภาพทีส่วยงามของเมอืง
กุย้หลนิ เขาเหยาซานเป็นภูเขาทีสู่งทีส่ดุในเมืองกุย้หลนิ เป็นสถานที่ท่องเทีย่วมาตัง้แต่สมัยราชวงศโ์จว
และถงั รวมถงึยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้เหยาฮ่องเต ้จงึไดต้ัง้ชือ่ว่าภูเขาเหยาซาน บรเิวณโดยรอบจะมตีน้

นกแขกเตา้ออกดอกในฤดูใบไมร้่วงและหมิะขาวโพลนในฤดูหนาว ท าใหเ้กดิทัศนยีภาพสวยงามยิง่ นัก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่รา้นนวดฝ่าเทา้สมนุไพรจนี ชมการสาธติ การนวดเทา้ ซ ึง่เป็นอีกวธิหีนึง่ใน
การผ่อนคลายความเครยีด ปรับสมดุลใหก้ารไหลเวยีนของโลหติดว้ยวธิธีรรมชาต  ิ

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัณภตัตาคาร 

น าท่านชม สวนฉวนซาน ซ ึง่เป็นสวนจนีโบราณทีต่ัง้อยู่ในเมอืงกุย้หลนิฝ่ังตะวันออกของแม่น ้าหลเีจยีง 
สวนแห่งนีเ้ป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ข ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของเมอืงกุย้หลนิ ภายในประกอบดว้ยภูเขาขนาดเล็ก ถ ้า
หนิปูนธรรมชาตทิีม่หีนิงอกหนิยอ้ยมากมาย และท่านไดช้มตน้ไมห้นิ และดอกไมห้นิที่หาดูยาก รวมทัง้หนิ

ทีม่ขีนงอกออกมาสรา้งความแปลกตาใหแ้ก่ผูพ้บเหน็ นอกจากนีภ้ายในถ ้า ท่านจะไดพ้บกับหนิซอ้นขนาด
ใหญ่ที่ถกูบันทกึในกนิเนสบุ๊ค ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นทีส่ดุในโลกและเป็นหนึง่เดยีวในบรรดาถ ้านับพันในเมอืงกุย้
หลนิ น าท่านชม ถ า้ทะลุ ซ ึง่ตัง้อยู่บรเิวณเชงิเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหนิงอกหนิยอ้ย ซ ึง่มี
แสงระยบิระยับเหมอืนครสิตัลท าใหถ้ ้านีค้วามแปลกตาและสวยงาม มขีนาดใหญ่เป็นล าดับ 3 ของถ ้าใน

ตัวเมอืงกุย้หลนิ  
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! เผอืกครสิตลั 



พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 น าท่านชมโชว ์MIRAGE GUILIN SHOW การแสดงสดุอลังการทีล่ าสมัยดว้ยเทคนคิพเิศษ พรอ้มไปดว้ย

นักแสดงมืออาชพีมากมาย ภายในโรงละครขนาด 1,182 ที่น่ัง ทีช่ ือ่ว่า Lijiang Theatre ท่านจะไดร้ับชมการ
แสดงสดุประทับใจกับเพลงหลวิซานเจีย่ในภาพยนตรม์นตร์ักชาวเรอื ทีไ่ดน้ าดนตรมีาปรุงแต่งใหม่ใหเ้ขา้กับ

ยุคสมัย มเีรือ่งราวของประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ บัลเล่ย ์ กายกรรม และจบชดุการแสดงดว้ย
ชดุมอเตอรไ์ซดไ์ต่ลูกโลกสดุหวาดเสยีว  

 

วนัทีส่าม รา้นผลติภณัฑย์างพารา – หลงเซนิ – นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋– หมูบ่า้นชาวจว้ง – กุย้หลนิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านสู ่รา้นผลติภณัฑย์างพารา ใหท่้านไดเ้ลอืกชมสนิคา้และผลติภณัฑเ์ครือ่งนอนเพือ่สขุภาพชนดิ
ต่างๆ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหลงเซนิ เมืองทีอุ่ดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิอีกทัง้ยังเป็นศูนย์
รวมวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าชาวเยา้ ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของเมอืงกุย้
หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม นาข ัน้บนัไดหลงจี ๋นาขัน้บันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตัง้อยู่ในทิศ
ตะวันออกเฉียงใตข้องอ าเภอหลงจี๋ แถบหมู่บา้นเหอผงิ เนื่องจากบรเิวณนีไ้ม่มีพืน้ทีร่าบ ชาวบา้นจงึท า
นาบนภูเขาในลักษณะขัน้บันได โดยไล่ตัง้แต่ตีนเขาจนถงึยอดเขา เนนิเขาเตีย้ก็ดูเหมอืนกับขดกน้หอย 
สว่นภูเขาสงูก็ดูเหมอืนเจดยี ์แต่ละขัน้สลับซอ้นเรยีงกันสงูขึน้เรือ่ยๆ ระหว่างทางเดนิท่านจะไดช้มวถิชีวีติ

ความเป็นอยู่ชาวเผ่าทอ้งถิน่ของ หมูบ่ ้านชาวจว้ง โดยปัจจุบันชาวจว้งจะเปิดรา้นของขายที่ระลึก 
อาหารทอ้งถิน่ เสือ้ผา้ ตลอดสองขา้งทาง   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงกุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 

 
 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่  GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 



วนัทีส่ ี ่ เขางวงช้าง (รวมน ัง่รถกล์อฟ) – เขาเซยีงกง – เมอืงหยางซ ัว่ – ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซวั 

(OPTIONAL TOUR : ชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทุกท่านชม เขางวงชา้ง สญัลักษณ์เมอืงกุย้หลนิ เขางวงชา้งตัง้อยู่ใจกลางเมืองตรงบร ิเวณจุด
บรรจบของแม่น ้าหลีเจียงและแม่น ้าถาวฮัวเป็นหนึง่ในภูเขาทีข่ ึน้ชือ่ของกุย้หลนิ ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเขางวงชา้ง

นัน้ มาจากรูปร่างของภูเขาหนิที่คลา้ยกับงวงของชา้งที่ก าลังโนม้ลงเพื่อกินน ้าจากแม่น ้าหลีเจียงที่
อยู่เบือ้งล่าง ใหท่้านไดถ้า่ยรูปดา้นหนา้เขางวงชา้ง และชมววิสองฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีง 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงหยางซ ัว่ เมืองเล็กๆริมแม่น ้าหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมี
ประวัตศิาสตรย์าวนานกว่า 1,400 ปี ตัง้อยู่ทศิตะวันออกเฉียงใตข้องเมอืงกุย้หลนิ ห่างออกไปประมาณ 

65 กโิลเมตร เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีม่ทีวิทัศนส์วยงาม จนมีค ากล่าวว่า “หากกุย้หลนิเป็นเมอืงทีส่วยทีสุ่ด
ในจนี หยางซัว่ก็เป็นทีส่วยทีส่ดุในกุย้หลนิ” (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่ เขาเซยีงกง  ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของแม่น ้าหลเีจยีง หา่งจากเมอืงหยางซั่28 

กโิลเมตร น าท่านชมววิแม่น ้าหลเีจยีงจากบนเขานี ้ถา้อากาศเป็นใจ ท่านสามารถเหน็ทะเลหมอกที่
สวยงาม เป็นทีน่ยิมของนักถา่ยภาพ  

 
จากนัน้ใหอ้สิระท่านเทีย่วชม ถนนฝร ัง่เมอืงหยางซ ัว่ ถนนแหง่นีน้อกจากของซือ้ของขายทีม่มีากมาย
ละลานตาแลว้ ไฮไลทอ์กีอย่างหนึง่คอืของอร่อยหลากหลายทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชมิ ทัง้ไก่ย่าง ไสก้รอกย่าง 
ขนมหวาน ไปจนถงึเครือ่งดืม่นานาชนดิ รวมถงึพับ บาร ์2 ขา้งทาง ที่ยิง่ท าใหถ้นนฝรั่งแหง่นีดู้คกึคักเป็น

พเิศษในยามค ่าคนื  



ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ชมิเมนูพเิศษ!! ปลาแชเ่บยีร ์
พกัที ่ XI JIE KOU HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 : OPTiONAL TOUR หากท่านมคีวามประสงคต์อ้งการชมโชว ์IMPRESSION LIU SANJIE สามารถ

สอบถามกับไกดท์อ้งถิน่ได ้ ราคาตั๋วเขา้ชมรวมรถรับ-สง่ เริม่ตน้ที ่ 350 หยวน/ท่าน (ราคาขึน้อยู่กับ

ประเภททีน่ั่ง) การแสดงชดุ Impression Liu Sanjie ก ากับการแสดงโดยจางอีโ้หมว ซ ึง่จัดแสดงในทุกๆ 
ค ่าคนื แสดงวันละ 2 รอบ โดยฉากการแสดงคอืแม่น ้าหลเีจยีง และ ขนุเขาทีเ่มอืงหยางซัว่ สวยงาม
อลังการ เวลาในการโชวป์ระมาณหนึง่ชัว่โมงเศษ พรอ้มแสงสเีสยีงตระการตา กับนักแสดงนับพันชวีติ  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่า้  ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง(ครึง่สาย) – รา้นผา้ไหม – หยางซ ัว่ - กุย้หลนิ – ศาลาเซยีวเหยา  

                   ชอ้ปป้ิงถนนโบราณตงซ ี- ชมเจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่าน ลอ่งแพแมน่ า้หลเีจยีง ชมความงาม 2 ฝ่ังของแม่น ้าหลเีจยีงทีส่วยงาม ลัดเลาะไปตามขุนเขา 
ใหญ่นอ้ยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผูผ้่านชมใหท้่านพิสูจน์ดังค ากล่าว
ที่ว่า กุ ย้หลินเป็นดนิแดนแห่งขุนเขาที่แปลก และสวยงาม มแีม่น ้าสวยใสทีส่ดุในโลก 
น าท่านสู่ รา้นผา้ไหม ใหท้่านไดเ้ลือกชม เลือกซือ้สนิคา้และผลติภัณฑ ์ที่ผลติดว้ยผา้ไหมจาก

โรงงานคุณภาพในทอ้งถิน่ตามอัธยาศัย  
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดนิทางกลับสู ่ กุย้หลนิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท)ี  
น าท่านชม ศาลาเซยีวเหยา ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าหลเีจยีง เป็นศาลาโบราณหนึง่ในสีแ่ห่งทีม่ชี ือ่เสยีงของ
จนี สรา้งขึน้ในสมัยราชวงคถ์งั มอีายุยาวนานถงึ 1,000 ปี 



จากนัน้ใหท่้านอสิระชอ้บป้ิงที ่ถนนโบราณตงซ ี หรอืทีช่าวบา้นเรยีกกันว่า ซอยตงซ ีซ ึง่มอีายุ 
ประมาณ 300 กว่าปี ถกูสรา้งข ้นึในสมยัราชวงคห์มงิ-ชงิ เป็นย่านทีเ่จรญิรุ่งเรอืงมาตัง้แต่ใน 
อดตีเจา้ของธุรกจิและเศรษฐตี่างๆก็อาศัยอยู่ในย่านนี้ โดยในปัจจุบันถกูพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
มรีา้นคา้ขายของพืน้เมอืง รา้นอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึอยู่มากมาย 

น าท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดยีเ์งนิและเจดยีท์อง เพื่อเป็นสริมิงคล เจดีย์รมิทะเลสาบคู่นี้ เจดีย์
หนึง่สรา้งดว้ยทองเหลือง ถอืว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สรา้งดว้ยปูน
เป็นสเีงนิ รอบๆ ทะเลสาบอากาศดี ววิทวิทัศน์สวยงามยิง่นัก ถอืว่าเป็นจุดชมววิที่สวยงามอกีแหง่
หนึง่ในเมอืงกุย้หลนิ 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! บุฟเฟ่ตอ์าหารพืน้เมอืง 

พกัที ่ GUILIN ZHONGSHUI INTERNATIONAL HOTEL ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก  สนามบนิกุย้หลนิ – กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิุย้หลนิเหลีย่งเจยีง 
08.40 น. น าทุกท่านเหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบนิที่ 

CZ6099 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ ระหวา่งการเดนิทาง)  

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ... 
************************************** 

 

 
*** ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร ***   

 
 
 
 

 
 
 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่2-3 ทา่น 
เด็ก 

อายไุมเ่กนิ18ปี 
พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

04 – 09 เมษายน 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

10 – 15 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999 16,999 3,500 7,900 

13 – 18 มถิุนายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

27 ม.ิย. – 02 ก.ค.2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

08 – 13 สงิหาคม 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

22 – 27 สงิหาคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

05 – 10 กนัยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

19 – 24 กนัยายน 2562 15,999 15,999 3,500 7,900 

11 – 16 ตลุาคม 2562 17,999 17,999 3,500 7,900 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัร ์
ทา่นละ 250 หยวน/ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายของรฐับาลจนีรว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่เมอืงจนีเพือ่โปรโมทสนิคา้พืน้เมอืง ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื บวัหมิะ, ผา้ไหม, ไขมุ่ก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมี

ผลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกทา่นวา่ รา้นรฐับาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทกุทา่น

แวะชม ซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ และถา้หากลูกคา้ไมม่ ี

ความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาลจนีทกุเมอืง ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่น

เป็นจ านวนเงนิ 300 หยวน / ทา่น / รา้น 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการ 

ออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

**โรงแรมทีพ่กั และโปรแกรมทอ่งเทีย่วอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสม และค านงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั** 

 

**การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา** 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก. ท่านละ 1 ใบ          

 ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่านหรอื  3 ท่าน  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามราย  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ     

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าวซีา่กรุ๊ปประเทศจนี 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอตไ์ทย และตอ้งไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ !! 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 250 หยวน/ทรปิ/ต่อท่าน 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลกิวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผูเ้ด ินทางจะตอ้งเสีย

ค่าใชจ่้ายในการท าวซีา่เดีย่ว ท่านละ 1,800 บาท** 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจาก

หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณี
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วัน
จันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี่

(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่

ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคืนที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่อง
ขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิ
ค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคนืเงนิค่าบรกิาร

ดังนี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.2 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนือ่งในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight 
กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   



4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดย

จะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซ่า  
และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซา่  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่จากการที่มนัีกท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสอืเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอื

เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่เด ินทางจรงิของประเทศที่เดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านึงถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวทีม่ไิด ้
เกดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย 
ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ 

และรวมกันทุกช ิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมา
ใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาด
บรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. กรุณาเตรียมของใช่ส่วนตัว เช่น แปรงสฟัีน ยาสีฟัน สบู่แชมพู ของตัวส่วนตัวไปเอง เนื่องจากรัฐบาลทอ้งถิน่

ตอ้งการรักษาสิง่แวดลอ้มและลดการทิง้ขยะ จงึไม่มบีรกิารทีโ่รงแรม 
4. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้

 แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
4.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้านอ้ยกว่า 20,000 mAh หรอืนอ้ยกว่า 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่มีการ
จ ากัดจ านวน  
4.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่ีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคน

ละ 2 กอ้น 
4.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทุกกรณี 
5. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทุกกรณี 

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

 
 
 
 



เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศจนีแบบกรุป๊เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเทา่น ัน้!! 

 ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน  
 ส าเนาสตูบิตัร  เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ ปี 18 
 รปูถา่ยส ีฉากหลงัสขีาว  ขนาด 4.5*3.5 ซ .ม.(ถา่ยคูก่บัพาสปอต)์ 

 
การท าวซีา่กรุป๊ทอ่งเทีย่วใชแ้คเ่พยีงส าเนาพาสสปอต ์และรปูถา่ยทีช่ดัเจน  

ลกูคา้ไมต่อ้งสง่เลม่พาสสปอตเ์ลม่จรงิมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: เอกสารทีใ่ชใ้นการท าวซีา่กรุ๊ป สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับต ารวจ

ตรวจคนเขา้                  

                เมอืงน่ันๆก าหนด จงึอาจท าใหม้กีารเรยีกเก็บเอกสารอืน่ๆเพิม่เต ิม่กะทันหัน 

ส าหรับบคุคลทีเ่คยเดนิทางไป 22 ประเทศดังตอ่ไปนี้ ตัง้แตวั่นที ่1 มกราคม 2014 เป็นตน้มา 

จะไมส่ามารถยืน่วซีา่กรุ๊ปหรอืวซี่าแบบกลุม่ได ้ซึง่ไดแ้ก ่

1.อสิราเอล 2.อัฟกานสิถาน 3.ปากสีถาน 4.อซุเบกสิถาน 5.ทาจกิสิขาน 6.เตริก์เมนสิถาน 7.อหิร่าน 

8.อรัิก 9.ตรุก ี10.อยีปิต ์11.ซาอดุอิาระเบยี 12.ซเีรยี 13.เลบานอน 14.จอรแ์ดน 15.อนิเดยี 16.ศรี

ลังกา 17.ลเิบยี 18.ซดูาน 19.แอลจเีรยี 20.ไนจเีรยี 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 


