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กุ้ยหลนิ หยางซ่ัว 5 วนั 4 คืน (CZ) 
 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง  
วนัเดนิทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ 

26-30 ธ.ค. 62 14,900.- 1 ก.ค. 63 

27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 14,900.- 3 ก.ย. 63 

18-22 มี.ค. 63 14,900.- 23 ก.ย. 63 
 

พกัเดีย่วจ่ายเพิม่ 4,500.- บาท/ท่าน**ราคาโปรโมช่ันพเิศษไม่มรีาคาเดก็** 



W79 KUILIN YANG 5D4N CZ 

 

**หากทางการจีน มีการยกเลกิวซ่ีากรุ๊ป ทางบริษทัจะต้องขอเก็บค่าท าวซ่ีาเดี่ยว 1,500 บาท/ท่าน** 
โปรดทราบ!! รายการทวัร์น้ีเป็นรายการทวัร์ราคาพเิศษที่ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายจากร้านจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง เช่น ยา

สมุนไพรจีน ผา้ไหม เคร่ืองหยก ใบชา ยางพารา เป็นตน้ เพือ่ใหท้่านไดเ้ที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน 
จากราคาทวัร์ปกติ  จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอใหทุ้กท่านเขา้ชมการแนะน าสินคา้ตามที่ระบุในโปรแกรม  ใชเ้วลาประมาณ  60 - 
90 นาที ต่อการเขา้ชมแต่ละร้าน หากไม่เขา้ร้านท่านตอ้งจ่ายส่วนต่างเพิม่ท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทวัร์ราคาพเิศษ 
ทั้งน้ี การซ้ือ หรือ ไม่ซ้ือสินคา้เป็นความพงึพอใจส่วนตวัของท่าน บริษทั ไม่มีส่วนไดผ้ลประโยชน์ใดๆกบัการซ้ือขายสินคา้
ในร้านดงักล่าว จึงขอสงวนสิทธ์ิไม่การันตีสินคา้ ไม่รับเปล่ียน หรือคืนสินคา้ในภายหลงั 
อน่ึง หากท่านตอ้งการเที่ยวแบบไม่เขา้ร้านชอ้ปป้ิง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซ่ึงทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เขา้ร้านในบาง
เสน้ทาง.  
 

รายละเอยีดการเดนิทาง      
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ – กุ้ยหลนิ  
 

10.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  
เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เจา้หน้าที่บริษทัฯ คอยให้การ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอิน 

13.15 น.         น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิงโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 
CZ6100 

16.25 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง... 
17.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN 

AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100 
18.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เมืองกุย้หลิน เป็นเมืองที่ตั้งอยูใ่นเขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ง กุย้

หลินถือเป็นเมืองที่มีช่ือเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดงั เมือง
สวรรค์บนพิภพ เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงว่ามีทศันียภาพที่สวยงามมายาวนาน หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง
และด่านศุลกากรแลว้......น าท่านสู่ภตัตาคาร เพือ่รับประทานอาหาร 

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
                           พกัที่ GUILIN JIN YU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองกุย้หลิน 
 

วนัทีส่อง กุ้ยหลิน – กระเช้าขึน้เหยาซาน – ร้านหยก – เขางวงช้าง(รวมค่ารถกอล์ฟ) – ร้านยาบัวหิมะ – 
โชว์ Mirage   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 



W79 KUILIN YANG 5D4N CZ 

 

   
 

หลงัอาหารเชา้น าท่านนั่ง กระเช้าเล็ก (เป็นกระเชา้ห้อยขาขนาดเล็กที่นั่งได ้๒ท่าน) ขึ้นสู่ ยอดเขาเหยาซาน 
ซ่ึงเป็นยอดเขาที่ตั้ งอยู่ด้านทิศตะวนัออกของเมืองกุ้ยหลิน เขาเหยาซานมีความสูงราว 800 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ าทะเลเมืองท่านขึ้นไปถึงจุดชมววิบนเขาเหยาซานแลว้จะไดพ้บกบัทศันียภ์าพที่งดงามของเมืองกุย้
หลินจากมุมสูงท่านจะไดเ้ห็นเมืองกุย้หลินที่ถูกโอบลอ้มดว้ยขุนเขาหินปูนรูปร่างแปลกน้อยใหญ่มากมาย 
สายน ้ าหลีเจียที่ไหลผ่านเมืองกุ้ยหลินราวสายไหมที่คดเคี้ยวอ่อนช้อย หากท่านได้ขึ้นเขาเหยาซานในฤดู
ใบไม้ผลิ ท่านจะได้สัมผสับรรยากาศที่ เต็มไปด้วยดอกตู้เจียนที่บานสะพร่ังทั่วภูเขา ช่างเป็นภาพทาง
ธรรมชาติที่งดงามเกินค าบรรยาย เม่ือสมควรแก่เวลาน าท่านนั่งกระเชา้กลบัลงจากภูเขา...จากนั้นน าท่านชม 
ร้านหยก (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที) ชมการสาธิตการแยกแยะหยกจริง หยกปลอม หยกถูกใช้เป็น
เคร่ืองประดบัเลอค่าตั้งแต่อดีตกระทั้งปัจจุบนั การมีเคร่ืองประดบัหยกติดตวั หรือมีไวใ้นนครอบครองช่วย
เสริมบารมีและน ามาซ่ึงโชคลาภแก่ผูท้ี่ครอบครอง....... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่านเขา้สวนชม  เขางวงช้าง (โดยรถกอล์ฟ) สญัลกัษณ์ของเมืองกุย้หลินตั้งอยูริ่มแม่น ้ าหล่ีเจียง ใจ
กลางเมืองกุย้หลินตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น ้ าหลีเจียงและแม่น ้ าถาวฮวั จะมองเห็นเขางวงชา้ง เด่นสง่า
ราวกบัมีชีวิตท่ามกลางสายน ้ าและขนุเขา และยงัไดช้มววิภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตวัเมืองกุย้หลิน เช่น เจดีย ์เขาตา
เฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเป้ิล  ท่านสามารถมองเห็นเขางวงช้างซ่ึงเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองกุย้หลินขณะที่เรือแล่นผ่านบริเวณนั้น……จากนั้นน าสู่ ร้านยาบัวหิมะ(ใช้เวลาประมาณ 
60 ถึง 90 นาที)  ซ่ึงเป็นที่รู้จกักนัดีของคนไทย เม่ือคราวเกิดอุบติัเหตุรถแก๊สคว  ่าที่ถนนเพชรบุรี เม่ือวนัที่ 24 
กนัยายน พ.ศ.2533 คร้ังนั้นรัฐบาลจีนไดส่้งยาบวัหิมะ อนัมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม ้มาช่วยเหลือผูป่้วยที่
โดนไฟลวก ไฟไหมท้ัว่ตวั ท  าใหแ้ผลที่โดยไฟลวก และ ไฟไหมน้ั้น แห้งหายไดโ้ดยเร็ว จากนั้นมาคนไทยก็
รู้จกัสรรพคุณของบวัหิมะเร่ือยมา พร้อมรับฟังการวนิิจฉัยโรคโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ ใหท้่านไดช้มการสาธิต 
การนวดเท้าซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงในการผ่อนคลายความเครียด และบ ารุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธี
ธรรมชาติ…….  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านชมการแสดงที่มีช่ือวา่ Mirage Show ซ่ึงเป็นหน่ึงในรายการแสดงที่พลาดชมไม่ไดข้อง

เมืองกุย้หลิน การแสดงชุดน้ีแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ มีจ  านวนผูแ้สดงหลายร้อยคน มีการจดัแต่งเวที
ดว้ยอุปกรณ์แสง สี เสียงประกอบการแสดง การแสดงเป็นแบบระบ าบลัเล่ ผสมผสานกบักายกรรมยคุใหม่ที่
งดงามและอลงัการ  จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พกั  

                           พกัที่ GUILIN JIN YU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองกุย้หลิน 
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วนัทีส่าม หยางซ่ัว – ร้านผ้าไหม – ถ า้ดอกบัว – ล่องเรือแม่น า้หลเีจยีง – ช้อปป้ิงถนนฝร่ัง(ซิเจยี) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  หลงัอาหารเชา้น าท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซ่ัว (ใชร้ะยะเวลาประมาณ1ชม.) เมืองหยางซั่วเป็นเมืองเล็กๆริม

แม่น ้ าหลีเจียงที่มีทิวทศัน์สวยงามและมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี เป็นสวรรคบ์นดินที่มีช่ือเสียง
และมีทิวทศัน์สวยงาม.....น าท่านแวะชม ร้านผ้าไหม (ใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 นาที)ให้ท่านไดเ้ลือกชม
และเลือกซ้ือผา้ไหม.....จากนั้นน าท่านชม ถ ้าดอกบัว ตั้งอยูท่ี่ต  าบลซิงผงิ เป็นถ ้าที่เตม็ไปดว้ยหินงอกหินยอ้ย
ที่สวยงามมากมาย โดยภายในถ ้าจะใชเ้ทคนิคการประดบัไฟสีสันต่างๆท าใหถ้ ้ าดูสวยงามยิง่ขึ้น นอกจากนั้น
ยงัมีจุดเด่นภายในถ ้า ไดแ้ก่ หินตน้โพธ์ิ หินเห็ดหลินจือ หินเร่ืองไซอ๋ิว หินภูเขาหิมะ หินหมู่บา้นลูกทอ้ หิน
นางเงือก หินพระพุทธเจา้เทศนา พิเศษสุดถือเป็นไฮไลทก์็คือ หินงอกหินยอ้ยในลกัษณะหินหยดที่หยดลง
บนธารน ้ าในถ ้าเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติประหลาดดูคลา้ยใบบวัวกิตอเรียหรือบวักระดง้มากมาย เรียง
รายดารดาษในโพรงถ ้ าที่มีธารน ้ าหล่อเล้ียงเป็นจุดๆ บริเวณใกล้ๆ ปากถ ้ามีรูปสลกัเจา้แม่กวนอิมให้สกัการะ
เพือ่ความเป็นสิริมงคลก่อนเขา้ถ ้าอีกดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมความงามของล าน ้าหลีเจียง (ล่องส้ันปลายน ้า) โดยจะน าท่านในช่วงที่สวยที่สุด
ของ แม่น ้าหลีเจียง ที่ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นแม่น ้ าที่สวยและมีน ้ าไสที่สุดของจีน ชมสายน ้ าที่ไหลเร่ือย
ลดัเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อย ชมพูเขารูปร่างแปลกตาที่ดูแตกต่างกนัไปตามจินตนาการของผูเ้ฝ้าชม สอง
ฝ่ังน ้ ามีผืนนาที่เขียวชอุ่มเป็นราวผา้ก าหยี.่.....เม่ือเสร็จจากการล่องเรือชมแม่น ้ าหลีเจียง......จากนั้นน าท่านสู่ 
ถนนฝร่ัง ถนนคนเดินที่คราคัง่ดว้ยร้านจ าหน่ายของที่ระลึก สินคา้พื้นเมือง ร้านอาหาร และบาร์เบียร์ที่คึกคกั
ในช่วงเยน็และค ่า เป็นถนนคนเดินที่นกัท่องเที่ยวฝร่ังนิยมมาเดินชอ้ปป้ิงและด่ืมเบียร์ จนกลายเป็นที่มาของ
ค าว่าถนนฝร่ัง หรือ ถนนซีเจีย ใหท้่านอิสระเพื่อชม และเลือกซ้ือของที่ระลึก สินคา้พื้นเมืองนานาชนิดตาม
อธัยาศยั   

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
 หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ที่พกั จากนั้นใหท้่านอิสระ พกัผอ่น หรือ เลือกท่องราตรีตามอธัยาศยั 
 พกัที่ YANGSHUO STARWAY HOTEL XINFUAN  หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั เมืองหยางซั่ว 
 

 



W79 KUILIN YANG 5D4N CZ 

 

    
 

วนัทีส่ี่ เขาเซียงกง – กุ้ยหลนิ – ร้านผลติภณัฑ์ยางพารา – เจดย์ีเงนิ เจดย์ีทอง (ไม่ขึน้) – ช้อปป้ิงตลาดใต้
ดนิ + ถนนคนเดนิ 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
หลงัอาหารเชา้น าท่านสู่ เขาเซียงกง อยูท่างทิศตะวนัตกของแม่น ้าหลีเจียง เม่ือท่านยนือยูบ่นเขาเซียงกงท่าน
จะมองเห็นววิแม่น ้ าหลีเจียงที่ถูกลอ้มรอบดว้ยเขาหลายๆลูก เป็นจุดชมววิแม่น ้ าหลีเจียงที่สวยที่สุดที่
นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจ...จากนั้นน าท่านเดินทางกลบั เมืองกุ้ยหลนิ เม่ือเดินทางถึงเมืองกุย้หลิน....จากนั้น
น าท่านชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมการสาธิตผลิตภณัฑน์วตักรรม เพือ่สุขภาพที่ท  าจากยางพาราเช่น ชุด
เคร่ืองนอนเพือ่สุขภาพ อนัไดแ้ก่ หมอน และทีน่อน ซ่ึงปัจจุบนัทั้งประเทศจีนและ ญี่ปุ่ นมีการวจิยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์สุขภาพจนเป็นที่ยอมรับไปทัว่โลก... 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หลงัอาหารน าท่านชมและถ่ายรูปกบั เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นสิริมงคล  ตวัเจดียต์ั้งอยูใ่นทะเลสาบ
ซานหู เป็นเจดียคู์ ่เจดียห์น่ึงสร้างดว้ยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดียท์องเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์
สร้างดว้ยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบทะเลสาบหยงซา…จากนั้นให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ตลาดใต้ดินและ
ถนนคนเดิน เมืองกุ้ยหลิน แหล่งช้อปป้ิงที่รวมสินคา้มากที่สุดและคึกคกัที่สุดในนครกุ้ยหลิน ซ่ึงเป็นจุด
ศูนยก์ลางที่พลเมืองกุย้หลินและละแวกใกลเ้คียงมาเดินหาซ้ือสินคา้ ร้านจ าหน่ายสินคา้มากมาย ตั้งแต่ สินคา้
แฟชัน่เอาใจวยัรุ่น สินคา้แบรนดเ์นมทั้งของจีนและน าเขา้จากต่างประเทศ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวก
ซ้ือที่เอาใจนกัชอ้ปทุกวยั ทุกระดบัและยงัมีสินคา้พื้นเมืองกุย้หลิน ยาแกเ้จ็บคอ ผลไมกุ้ย้หลินต่างๆ อาทิ ลูก
พลบัอบแหง้ สม้จ๊ีด เป็นตน้ 

  **อิสระอาหารมื้อค า่ ณ ตลาดใต้ดินและถนนคนเดิน เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิงของท่าน** 
พกัที่ GUILIN JIN YU HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 
 

วนัทีห้่า ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจยี – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ 
เช้าตรู่  รับประทานอาหารเช้า แบบ BOXSET 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฉางชุนหลงเจีย เพือ่เตรียมสมัภาระและเอกสารก่อนเดินทางกลบั 
08.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหนานนิง  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ 

CZ6099 
09.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานหนานนิง เพือ่แวะเปล่ียนเคร่ือง... 
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10.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เทีย่วบิน
ที ่CZ6099 

12.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูม)ิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************ 
หมายเหตุ...ลูกค้าท่านใดที่จะจองตั๋วภายในประเทศ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือเซลล์ที่ท่านติดต่อให้

ทราบก่อนออกตั๋วทุกคร้ัง มิเช่นนั้นถ้าเกดิความผดิพลาดขึน้  
ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณใีดๆทั้งส้ิน 

 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิยัต่างๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ ล่วงหนา้โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นส าคญั 

 
 

 

หมายเหตุ...การจ าหน่ายสินคา้ประเภทขนม ของฝากของไกดท์อ้งถ่ินหรือหวัหนา้ทวัร์เป็นกิจกรรมส่วนตวัท่ี
ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทัทวัร์แต่ประการใด การอุดหนุนสินคา้เป็นไปตามความสมคัรใจและความพึงพอใจของ
ท่าน  หากเกิดกรณีสินคา้ท่ีไดรั้บไม่ตรงกบัท่ีสั่งไว ้หรือจ านวนสินคา้ไม่ตรงกบัทีสั่ง หรือไม่ไดรั้บความสะดวก 
กรุณาติดต่อไกดผ์ูข้ายโดยตรง หรือผา่นหวัหนา้ทวัร์เท่านั้น  บริษทัฯ ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใด ๆ กบัการจ าหน่าย
ขนมบนรถของไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์ทั้งส้ิน  ทางบริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิไม่รับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ในทุกกรณี 
 

เง่ือนไขและราคา ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง่ือนไข และการจองทวัร์ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่วา่กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 
2. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บริษทัฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได ้เช่น การนดัหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 15 ท่าน ขี้นไปจึงออกเดินทางได ้ในกรณีที่มีจ  านวนผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทย
ร่วมเดินทางดว้ยโดยทางบริษทัฯ จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วนัก่อนการเดินทาง 
 

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
2. ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ ( หอ้งพกัได ้2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางดว้ยกนั 3 ท่าน ทางโรงแรมจดัหอ้งพกัใหท้่านแบบ 
2 เตียงและมีเตียงเสริมใหท้่าน 1 เตียง ) 
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3. ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทวัร์ระบุ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามที่รายการทวัร์ระบุ 
5. ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเที่ยวตามที่รายการระบุ 
6. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival  
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ตอ้งไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วซ่ีาจะถูกยกเลิกทนัที ไม่สามารถน าไปใชก้บัการเดินทาง
คร้ังอ่ืนๆได ้ กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวซ่ีาไดทุ้กกรณี ลูกคา้ที่มีวซ่ีาจีนอยูแ่ลว้ไม่สามารถหกัคืนค่าวซ่ีาได ้และ
ทางบริษทัไม่มีการลดราคาทวัร์ในส่วนของลูกคา้ที่มีวซ่ีาจีนแลว้ ทุกกรณี**  กรณีลูกคา้มีวซ่ีาแลว้กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
8. กระเป๋าเดินทางน ้าหนักตามที่สายการบินก าหนด จ านวนท่านล่ะ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม (ไม่สามารถแชร์น ้าหนักกระเป๋า
กันได้) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
2. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินก าหนด 
3. ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากที่รายการทวัร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าเช่าพอ๊กเก๊ต
ไวไฟ ฯลฯ 
5. ค่าท  าใบอนุญาตที่กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีบริการหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ ท่านล่ะ 150 หยวน/ท่าน/ทริป    
 

เง่ือนไขการจอง และยกเลกิทวัร์   
1. แจง้จ านวนผูเ้ดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ างวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยูก่บัโปรแกรมทวัร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่าน
ยกเลิกหลงัการช าระค่ามดัจ าแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่ามดัจ าใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มา
ใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆ     
2. ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลงัการช าระค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนใหท้่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาใชสิ้ทธ์ิแทนได ้โดยเสียค่าใชจ่้าย
บางส่วนเพิม่ เช่น ค่าวซ่ีาส าหรับผูท้ี่มาแทนท่าน และค่าเปล่ียนช่ือที่ตอ้งจ่ายใหก้บัสายการบิน  
3. เม่ือท่านเลือกวนัเดินทาง และไดว้างเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ท่านไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้หรือเปล่ียน
โปรแกรมทวัร์ได ้การเล่ือนหรือเปล่ียนโปรแกรมทวัร์เท่ากบัการยกเลิกทวัร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ หรือ
เงินมดัจ าทวัร์ใหท้่านได ้       
 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัที่ไม่สามารถแกไ้ขได ้
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2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆ ที่อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิม่เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย 
หรือความล่าชา้  
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการทวัร์น้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดรั้บการยนืยนัที่นัง่จากสายการบิน 
และโรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน บริษทัฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆมาทดแทน โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
8. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
9. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเรียกเก็บค่าใชจ่้ายเพิม่จากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเขา้ชมร้านจ าหน่ายสินคา้
พื้นเมืองตามโปรแกรมทวัร์ เช่น ร้านบวัหิมะ ร้านหยก ร้านผา้ไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้างรายไดใ้หท้อ้งถ่ินขององคก์ารท่องเที่ยวทอ้งถ่ิน  เพราะการเขา้ชมร้านคา้เหล่าน้ีจะไดรั้บการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายบางส่วนจากองคก์ารท่องเที่ยวทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีผลท าใหค้่าทวัร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดงันั้นหากท่านไม่เขา้ชมร้านใดร้าน
หน่ึง หรือทั้งหมดยอ่มส่งผลใหค้่าทวัร์แพงขึ้นเน่ืองทางทวัร์ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายที่เกิดการเขา้ชมร้านคา้ฯ   ซ่ึงทาง
บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าทวัร์เพิม่จากท่าน    
10. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งซ้ือตัว๋โดยสารรถทวัร์ หรือเคร่ืองบินภายในประเทศล่วงหนา้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ของบริษทั ฯ พร้อม
ขอค ายนืยนัวา่กรุ๊ปสามารถออกเดินทางไดห้รือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
 

เอกสารทีใ่ช้ในการย่ืนขอวีซ่าเข้าจนีแบบหมู่คณะ 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริงที่มีอายขุองหนงัสือเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน โดยนบัจากวนัเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ช ารุด 
2. ในกรณีที่ใชส้ าเนาหนงัสือเดินทางแทนตวัจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล ์หรือส่งทางไลน์ ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตี
ไดว้า่ขอ้มูลที่ไดรั้บจากท่านนั้นมีความชดัเจนถูกตอ้งหรือไม่ และทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ใน
กรณีที่ขอ้มูลที่ไดรั้บไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนงัสือเดินทางจริงของท่าน   
3. การยืน่วซ่ีาจีนแบบหมู่คณะ ท่านตอ้งเขา้และออกจากประเทศจีนตามก าหนดเวลาโดยพร้อมเพยีงกนั กรณีที่ท่านไม่สามารถ
เขา้และออกจากประเทศจีนตามเวลาที่ก  าหนด ท่านจะต้องย่ืนวีซ่าเดี่ยวเท่าน้ัน 
4. วซ่ีาแบบหมู่คณะจะใชไ้ดส้ าหรับหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น ( ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติตอ้งขอยืน่วซ่ีาที่สถาน
ฑูตจีนหรือหน่วยงานตวัแทนที่ไดรั้บการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )  



W79 KUILIN YANG 5D4N CZ 

 

5. ส าหรับผูท้ี่ถือหนงัสือเดินทางต่างดา้ว จะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออก หรือ Re-Entry ดว้ยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่
วซ่ีา 
6. กรณีหนงัสือเดินทางคนต่างชาติ บริษทัฯ ไม่สามารถยืน่วซ่ีาจีนแทนผูเ้ดินทางต่างชาติทุกสญัชาติ และหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว (เล่มเหลือง) ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางจะตอ้งไปแสดงตนที่สถานทูตจีน 
7. ผูท้ี่ประสงคจ์ะใชห้นงัสือเดินทางราชการ หรือ ใชบ้ตัร APEC ในการเดินทางและยกเวน้การท าวซ่ีาท่านจะตอ้งรับผดิชอบ
ในการอนุญาตใหเ้ขา้-ออกเมืองดว้ยตนเอง เน่ืองจากบริษทัทวัร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเวน้วซ่ีาในรายละเอียด / ผูใ้ชบ้ตัร 
APEC กรุณาดูแลบตัรของท่านเป็นอยา่งดี หากท่านท าบตัรหายในระหวา่งเดินทาง ท่านอาจตอ้งตกคา้งอยูป่ระเทศจีนอยา่ง
นอ้ย 2 อาทิตย ์
 

หนังสือเดนิทางทีไ่ม่สามารถใช้เดนิทางได้  
- หนงัสือเดินทางที่มีอายเุหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนงัสือเดินทางที่ใกลจ้ะหมดอาย ุหากนบัจากวนัที่ตอ้งใชเ้ดินทางจนถึง
วนัหมดอาย ุถา้นอ้ยกวา่ 6 เดือนถือวา่ใชเ้ดินทางไม่ได ้ท่านตอ้งไปท าเล่มใหม่ทนัท ี
- หนงัสือเดินทางที่ช ารุด หมายถึงหนงัสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหน่ึงขาดหายหรือช ารุด เช่น หนา้แรกที่มีรูปและรายละเอียด
ของผูเ้ดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขดูขีด หรือมีการแตม้สีหรือหมึกจนท าใหไ้ม่สามารถมองเห็นรายละเอียดไดค้รบถว้น  หนา้
ในเล่มหนงัสือเดินทางขาดหายทั้งหนา้ หรือบางส่วน ใชก้าวติดหนา้ใดหนา้หน่ึงในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได ้
ลว้นถือวา่เป็นหนงัสือเดินทางช ารุดที่ไม่สามารถใชเ้ดินทางได ้ 
 

ตัวอย่างการนับอายุหนังสือเดินทาง 
นบัจากวนัท่ีส้ินสุดการเดินทางไป 6 เดือน กบัอีก 1 วนั (บวกอีก 1 วนั ของวนัท่ีส้ินสุดการเดินทาง) 

เช่น ลูกคา้เดินทางวนัท่ี 01-05 มกราคม 2561 
หนงัสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุก่อน วนัท่ี 06 กรกฏาคม 2561 

 

หมายเหตุ เพือ่หลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดในเร่ืองเอกสารการเดินทาง ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้เ้ดินทางไม่สามารถเดินทางตามก าหนดได ้ 
กรุณาส่งหนงัสือเดินทางเล่มจริงของผูเ้ดินทางมาใหบ้ริษทัฯ ตรวจสอบและจดัเตรียมแบบฟอร์มเขา้-ออกประเทศใหเ้รียบร้อย 
โดยเจา้หนา้ที่จะคืนหนงัสือเดินทางใหท้่านที่สนามบินในวนัเดินทาง  ส าหรับท่านผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางติดตวัไป
สนามบินในวนัเดินทาง กรุณาตรวจเช็คอีกคร้ังก่อนเดินทางไปสนามบิน วา่ไม่หยบิผดิเล่ม ไม่หมดอาย ุและไม่ช ารุด บริษทัฯ 
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ หากหนงัสือเดินทางของท่านมีปัญหาดงักล่าวจนท าใหท้่านเดินทางไม่ได ้  
 
 


